
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Primeira Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO MISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,

REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2003.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, vamos fazer a
leitura do expediente. Repito: vamos fazer a leitura do expediente.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Sr. Presidente, um esclarecimento: vamos transferir

a discussão, ou não? A discussão passaria para as 18h, Sr. Presidente?! Não. Mas a matéria, sim —
passa para as 18h?! Não sei... Só estou fazendo esta pergunta para facilitar o entendimento. (Pausa.)

Estamos esperando. Tudo bem, Deputado Carlito Merss.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há número regimental para deliberação.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Quero saber se vai ser feito agora. Se for agora, eu

espero; não tem problema. Se for depois, também. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho.) - Havendo número regimental, declaro

iniciada a 21ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nº 30, 31, 32 e 33, de 2003.

Não há número regimental para deliberação nas duas Casas. No entanto, faremos agora a
leitura do expediente.

Peço ao nobre Deputado Carlito Merss que faça a leitura.
(Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem. Não haverá leitura da Ata?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há número regimental para deliberação

sobre a Ata.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Expediente. Correspondência interna recebida:
1) Ofício nº 300, de 16 de outubro, da Deputada Elaine Costa, informando da sua declinação da

relatoria do Aviso nº 86/2003-CN;
2 ) Ofícios nºs 118, 119 e 121, de 15 de outubro, do Deputado Carlos Melles, informando da sua

declinação da relatoria dos Avisos nºs 82/2003-CN e 92-104/2002-CN, da Mensagem nº 50-CN, e das
Contas do Governo da República referentes ao Exercício de 2002;

3) Ofício nº 875, de 24 de outubro, do Senador Leonel Pavan, que solicita a retirada dos
requerimentos, de sua autoria, referentes à convocação dos Ministros da Fazenda e dos Transportes;

4) Ofícios nºs 581 e 582, de 24 de outubro, do Senador Geraldo Mesquita, que encaminha aos
processados dos Projetos de Decreto Legislativos nºs 2 e 3/2003-CN, respectivamente, recentemente
aprovados pelo Plenário do Congresso Nacional, solicitando correção da prejudicialidade quanto à data
citada no art. 2º. Essa solicitação foi encaminhada ao Relator da matéria, Deputado Pedro Novais.

Atas encaminhando a eleição dos Coorde nadores de Bancada Estadual:
1) Ata da Bancada do Estado do Amapá, que comunica a eleição do Deputado Coronel Alves

como Coordenador da respectiva bancada;
2) Ata da Bancada do Estado de Pernambuco comunicando a eleição dos seguintes

Coordenadores: Deputados Carlos Eduardo Cadoca, José Chaves, Gonzaga Patriota e Maurício Rands.
Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão:
1) Ofício nº 203, de 10 de outubro, do gabinete do Deputado Cláudio Cajado, justificando

ausência no período de 12 a 17 de outubro;
2) Ofício nº 102, de 14 de outubro, do Deputado Wellington Roberto, justificando a ausência no

dia 14 de outubro, tendo em vista participação em reunião partidária;
3) Fax de 15 de outubro, do Gabinete do Deputado Almir Moura, justificando ausência no dia 23

de setembro, tendo em vista viagem de missão oficial;
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4) Ofício nº 277, de 15 de outubro, do Senador César Borges, justificando ausência no dia 15 de
outubro, tendo em vista o atendimento a outros compromissos no Senado Federal;

5) Ofício nº 719, de 16 de outubro, do Senador Magno Malta, justificando ausência no dia 14 de
outubro, tendo em vista compromissos no Palácio da Alvorada;

6) Expediente de 16 de outubro, do Gabinete da Deputada Telma de Souza, que informa seu
afastamento no período de 14 a 24 de outubro, devido à licença para tratamento de saúde;

7) Ofício nº 208, de 21 de outubro, da Deputada Telma de Souza, ratificando comunicação
encaminhada anteriormente sobre sua ausência no período de 14 a 24 de outubro, tendo em vista estar
de licença médica;

8) Ofícios nºs 114 e 118, de 21 e 22 de outubro, respectivamente, do Deputado Wellington
Roberto, justificando a ausência nos dias 21 e 22 de outubro, tendo em vista participação em reuniões
do partido;

9) Ofício nº 235, de 22 de outubro, do Deputado Humberto Michiles, justificando a ausência no
dia 15 de outubro, tendo em vista viagem pelo Partido Liberal ao Estado do Amazonas;

10) Ofício nº 221, de 22 de outubro, do Senador Romero Jucá, justificando ausência nos dias 8 e
14 de outubro. A justificativa de falta do dia 8 de outubro foi indeferida, tendo em vista o disposto no
art. 10 do Regulamento Interno da Comissão;

11) Ofício nº 285, de 23 de outubro, do Senador César Borges, justificando ausência no dia 23
de outubro, tendo em vista o atendimento a outros compromissos no Senado Federal;

12) Ofício nº 138, de 23 de outubro, do Senador João Ribeiro, justificando ausência no dia 22 de
outubro, conforme atestado médico apresentado;

13) Ofício nº 152, de 23 de outubro, do Gabinete do Senador Leonel Pavan, justificando ausência
no período de 26 de outubro a 6 de novembro, em decorrência de viagem de interesse parlamentar;

 14) Ofício nº 65, de 28 de outubro, do Gabinete do Deputado Júlio César, justificando ausência
no dia 21 de outubro, em razão da coincidência de horários com reuniões de outras Comissões.

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

1) Ofício nº 177, de 15 de outubro, do Líder do PFL no Senado Federal, Senador José Agripino,
indicando o Senador Romeu Tuma.

Correspondência externa recebida:
1) Ofício nº 48, de 08 de outubro, do Presidente da Comissão de Transportes e Comunicação da

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Rodrigo Garcia, que comunica a aprovação de
requerimento para que sejam transferidos recursos no PPA/2004-2007, visando o início da construção
do ferroanel pelo tramo sul;

2) Ofício nº 138, de 10 de outubro, da ABAR — Associação Brasileira de Agências de Regulação,
tendo em vista que a instituição congrega 23 Agências de Regulação, em que manifesta interesse em
participar das reuniões promovidas pela Comissão;

3) Ofício nº 4.050, de 17 de outubro, do Presidente do Banco Central do Brasil, Dr. Henrique de
Campos Meirelles, encaminhando a documentação referente à reunião conjunta marcada para 29 de
outubro, às 10 horas;

4) Ofício nº 698, de 21 de outubro, do Tribunal Superior do Trabalho, solicitando que seja
autorizado ajuste nos valores das propostas orçamentárias para 2004 das autarquias e fundações dos
Tribunais Regionais do Trabalho;

5) Quadro de Demonstrativo da Estimativa das Receitas no Ministério da Previdência Social,
como parte integrante da Exposição de Motivos nº 320/2003, referente ao Projeto de Lei nº 47/2003-
CN. Esse documento foi anexado ao processado do Projeto de Lei nº 47/2003-CN;

6) Ofício nº 380, de 21 de outubro, do Diretor do Departamento de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Dr. Eduardo Carnos Scaletsky,
solicitando a correção do erro material contido no Projeto de Lei Orçamentária para 2004 referente à
empresa Cobra-Tecnologia S/A;
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 7) Ofício nº 672, de 24 de outubro do Diretor-Geral da ANEEL – Agência Nacional de Energia
Elétrica, informando sobre a continuidade da prestação de assistência médica e odontológica aos
servidores no próximo exercício.

Expediente encaminhando Relatório de Gestão Fiscal em atendimento ao disposto nos arts. 54 e
55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao segundo quadrimestre de 2003, do seguinte tribunal:
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.

Avisos do Tribunal de Contas da União, de 15 de outubro, encaminhado pelo Ministro Adylson
Motta, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal de Contas da União:

1) Aviso nº 2.676 (Acórdão nº 1.539, de 2003). Auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários do Corredor Leste (BR-101) até o entroncamento das BRs-040, 116 e 101 (BR-493);

2) Aviso nº 2.678 (Acórdão nº 1.541, de 2003). Auditoria nas obras de conservação preventiva,
rotineira e emergencial de rodovias do Estado do Pará, abrangendo as BRs-010, 163 e 230;

3) Aviso nº 2.681 (Acórdão nº 1543, de 2003). Auditoria nas obras de recuperação do Porto de
Cabedelo, no Estado da Paraíba;

 4) Aviso nº 2.688 (Acórdão nº 1.546, de 2003). Auditoria nas obras de implantação do metrô de
Salvador/Bahia, trecho Lapa/Pirajá. Este expediente foi anexado ao Aviso nº 91, de 2003, por se tratar
da mesma obra;

5) Aviso n° 2.694 (Acórdão nº 1.542, de 2003). Auditoria nas obras de modernização e
adequação do sistema de produção da Refinaria Gabriel Passos, no Estado de Minas Gerais;

Aviso GP/Tribunal de Contas da União, de 16 de outubro, encaminhado pelo Ministro Adylson
Motta, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal de Contas da União;

Aviso n° 2.100 (Acórdão nº 1.484, de 2003). Pedido de reexame interposto pelo ex-Diretor de
operações rodoviárias do então DNER contra o Acórdão nº 105, de 2001.

Esta é a leitura do expediente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já existe quorum na Câmara dos

Deputados. No entanto, persiste a falta de número regimental no Senado Federal. Em face disso, vou
suspender esta reunião e marcar outra a partir das 18 horas de hoje.

Convoco os Srs. Líderes para uma reunião no Gabinete da Presidência.
Informalmente comunico à Comissão que estou designando uma comissão de 3 Deputados e 3

Senadores para discutir a questão entre Senado e Câmara, relativa à emenda pretendida pelos
Senadores. A comissão será composta pelos Deputados: Jorge Bittar, Pauderney Avelino e Sérgio
Miranda; e Senadores: Roberto Saturnino, Sérgio Guerra e Geraldo Mesquita.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 21ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação de matéria constante das Pautas de nºs 30, 31, 32 e 33, de 2003.

Há número regimental para deliberação no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, como as atas foram distribuídas, pediria

a V.Exa. que, para ganhar tempo, possamos dispensar a leitura das mesmas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Claudio Cajado requer a dispensa

da leitura das atas.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Os. Srs. Senadores que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
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Não havendo discussão e, conforme estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regulamento Interno
desta Comissão, declaro as atas aprovadas.

Avisos.
Comunico aos senhores membros a criação do grupo composto de 3 Deputados e 3 Senadores

destinado à formação de consenso quanto à adequação do texto da Resolução n.º 1, de 2001, do
Congresso Nacional, no que se refere às regras para apresentação das emendas à proposta
orçamentária anual.

A Comissão será constituída pelos Deputados Jorge Bittar, Pauderney Avelino e  Sérgio Miranda
e pelos Senadores Geraldo Mesquita, Sérgio Guerra e Roberto Saturnino.

Conforme acordo, deixaremos em suspenso a Pauta nº 30, que contém o parecer preliminar, e
passaremos à Pauta nº 31-A.

O item nº 1, Projeto de Lei nº 33, de 2003,  foi retirado. Os Projetos de Lei nºs 34 e 35, ambos de
2003, foram retirados também — Itens 2 e 3.

Item 4, Aviso nº 3/2003, também foi retirado. O item 5, Aviso nº 14/2003, foi retirado de pauta.
Os Avisos nºs 15 e 28, idem.

O Item 8 é o Aviso nº 31/2003, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 679,
de 2003, do TCU (Plenário), bem como o respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente ao
Relatório de Inspeção realizado na Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Leste — BR-482/MG
— Conselheiro Lafaiete (BR-040)—Piranga—Fervedouro, no Estado de Minas Gerais (TC nº
007.261/2003-3)”. A Relatora é a Senadora Lúcia Vânia, que não está presente.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Qual é a matéria agora, Sr. Presidente? Não entendi.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o item 8, Aviso nº 31, de 2003,  Relatora

Senadora Lúcia Vânia, que vota pelo arquivamento da matéria.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, o Deputado João Paulo Cunha

recomendou que se suspendessem todos os trabalhos de Comissões. Será que essas decisões que
estamos tomando agora não vão ser prejudicadas em função da decisão do Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A sessão da Câmara dos Deputados entrou
na fase da Ordem do Dia efetivamente e, pela norma, temos que suspender esta reunião.

Vou suspender esta reunião. Convoco para amanhã.
A reunião está suspensa.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 21ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação de matérias constantes das Pautas nºs 30, 31-A, 32 e 33, de 2003.

Esta é a Reunião nº 27-A, de 2003.
Ordem do Dia.
A Pauta nº 30, referente ao relatório preliminar, não será apreciada.
Pauta nº 31-A. Os itens 1 a 7 foram retirados.
Passaremos ao item 8, o Aviso nº 31/2003, do Congresso Nacional, que “Encaminha ao

Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 679, de 2003, do TCU, bem como dos respectivos Relatório e Voto
que o fundamentam, referente ao Relatório de Inspeção realizado na Construção de Trechos Rodoviários
no Corredor Leste — BR-482/MG —, Conselheiro Lafaiete (BR-040), Piranga e Fervedouro, Estado de
Minas Gerais”.

A Relatora é a Senadora Lúcia Vânia. O voto é pelo arquivamento da matéria.
Peço ao Deputado Carlito Merss que faça a leitura do parecer.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, trata-se do Aviso nº 31, que encaminha

ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 679, de 2003, referente ao Relatório de Inspeção realizado
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na Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Leste — BR-482/MG —, Conselheiro Lafaiete (BR-
040), Piranga e Fervedouro, Estado de Minas Gerais.

Voto.
Diante do exposto, considerando-se que o Congresso Nacional já autorizou a liberação dos

recursos relativos ao contrato PJU nº 22.065/98 e que a matéria objeto desse parecer não requer
nenhuma providência adicional do Congresso Nacional ou desta Comissão, opinamos no sentido de que
dela tome conhecimento e delibere pelo envio dos autos ao arquivo.

Esse é o parecer da Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em apreciação o parecer.
Não havendo quem se manifeste, está em votação.
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.
Item nº 9. Aviso nº 034/2003, do Congresso Nacional, que “Encaminha ao Congresso Nacional

cópia do Acórdão nº 727, de 2003, do TCU, bem como dos respectivos Relatório e Proposta de Decisão que
o fundamentam, referente ao levantamento de auditoria realizada pela SECEX/MA, no período de 2 a 25
de fevereiro de 2001, objetivando verificar a construção e recuperação de obras de infra-estrutura da
Adutora do Italuís, no Estado do Maranhão”.

O Relator é o Deputado Anivaldo Vale, a quem concedo a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, trata-se do parecer da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o Aviso nº 34/2003, do Congresso Nacional, nº
1.132/03 na origem, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 727, de 2003, do
Tribunal de Contas da União (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Proposta de Decisão que o
fundamentam, referente ao relatório de levantamento de Auditoria realizada nas obras de construção da
adutora do Italuís, no Estado do Maranhão (TC nº 004.920/2001-9)”.

Voto do  Relator.
Trata-se de obra que visa suprimir a carência de água tratada para o uso doméstico da 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 o parque industrial da
Ilha de São Luís, próximo ao maior complexo portuário do País, o Porto de Itaqui, a fim de torná-lo
economicamente viável. Foram realizados apenas 7% da obra, sendo estimado para sua conclusão o
valor de R$ 279.674.594,60.

As graves irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas da União foram: quantificação
excessiva de BDI; fortes evidências de que tenha havido direcionamento dos procedimentos licitatórios
por parte da administração para beneficiar as empresas contratadas; o projeto básico não apresenta
detalhamento adequado; houve discrepância entre os custos unitários dos serviços cotados pela
empresa responsável pela elaboração do projeto básico e os custos dos serviços da proposta das
vencedoras do certame; o orçamento base da ampliação do sistema do Italuís continha apenas os
custos unitários dos serviços, sem o detalhamento de suas composições; houve redução dos custos da
obra, em razão de alteração da técnica construtiva, sem que se tenha repassado ao contratante esse
benefício.

Em função do exposto, o Tribunal de Contas da União determinou que se proceda à audiência
dos responsáveis, com vistas à apresentação de razões justificativas no tocante às irregularidades
constatadas e que a Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão — CAEMA tome um conjunto de
providências, dando um prazo de 30 dias para aquela empresa informar ao Tribunal sobre as medidas
adotadas para o cumprimento das determinações proferidas, bem como sobre a rescisão dos contratos
irregulares.

Aquela Corte também acordou em:
“9.3 - determinar ao Ministério da Integração Nacional e à Secretaria

Federal de Controle Interno o acompanhamento concomitante da execução
da obra, bem assim do cumprimento das determinações ora proferidas à
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CAEMA, encaminhando-lhes cópia do Relatório, da Proposta de Decisão e do
presente Acórdão;

9.4 - determinar à SECEX/MA que acompanhe o cumprimento das
medidas consignadas no subitem 9.2 acima;

..................................................................................
9.7 - encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do

Relatório e da Proposta de Decisão que o fundamentam, para:
9.7.1 - as Presidências do Congresso Nacional e da sua Comissão

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, informando-lhes que o
prosseguimento na execução da obra da adutora do Italuís no Estado do
Maranhão (Programa de Trabalho nº 18.544.0515.1851.0852) está
condicionado ao término e à aprovação do respectivo projeto executivo, de
modo a minimizar os riscos decorrentes da licitação e contratação realizada
sem o detalhamento do projeto básico a que se refere a Lei nº 8.666/1993,
art. 6º, inciso IX”.

Diante do exposto, entendo que o saneamento das irregularidades graves identificadas nas obras
em análise ainda estão em curso e não é recomendável a liberação da suspensão cautelar da execução
orçamentária, física e financeira dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos das obras,
construção da adutora de Italuís, no Estado do Maranhão, no âmbito da LOA/2003, antes de uma
decisão do Tribunal de Contas da União acerca do cumprimento de suas determinações, em especial
quanto ao término e aprovação do novo projeto básico.

Em face do exposto, voto pela manutenção da vedação da execução orçamentária física e
financeira das obras de construção da adutora de Italuís, no Estado do Maranhão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer. (Pausa.)
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Os itens nºs 10 e 11 foram retirados de pauta.
Item nº 12. Aviso nº 042/2003, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 805,

de 2003, do Tribunal de Contas da União, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam,
referente ao Relatório da Inspeção realizada pela SECEX/TO, nos dias 7 e 8 de maio de 2003, na
Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária — INFRAERO, objetivando verificar a execução das
obras referentes à Modernização da Infra-Estrutura Aeroportuária/Construção do Aeroporto de Palmas,
no Estado do Tocantins”.

O Relator é o Deputado Osvaldo Coelho, que vota pelo arquivamento da matéria. S.Exa. está
ausente. Por isso, solicito ao Deputado Machado que faça a leitura do parecer.

O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Presidente, trata-se de parecer ao Aviso nº 042/2003, do
Congresso Nacional, nº 1.359/2003 na origem, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do
Acórdão nº 805, de 2003, do Tribunal de Contas da União, bem como dos respectivos Relatório e Voto que
o fundamentam, referente ao Relatório da Inspeção realizada pela SECEX/TO, nos dias 7 e 8 de maio de
2003, na Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária — INFRAERO, objetivando verificar a
execução das obras referentes à ‘Modernização da Infra-Estrutura Aeroportuária/Construção do
Aeroporto de Palmas, no Estado de Tocantins’; TC nº 006.886/2003-0”.

As obras objeto do presente aviso apresentaram indícios de irregularidades graves, apontados
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
Lei Orçamentária/2002, nos termos do art. 12, caput, que assim mencionou:

 “Art. 12 Nos termos do art. 83, § 7º, da Lei das Diretrizes
Orçamentárias de 2002, é vedada a execução orçamentária e financeira dos
contratos, convênios, parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou
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serviços que apresentem indício de irregularidades graves, apontados pelo
Tribunal de Contas da União, constantes do Quadro VII, em anexo, até a
deliberação em contrário da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, CMO, e do Congresso Nacional”.

Voto do Relator.
Trata-se de obra que visou à construção do Aeroporto de Palmas, já totalmente concluída, tendo

custado R$91.134.508,45.
A obra não está incluída no quadro de obras com indícios irregulares graves, anexo à LOA/2003.

O Decreto Legislativo nº 93/2002, do Congresso Nacional, excluiu este programa de trabalho do Quadro
VII da Lei Orçamentária de 2002. Além disso, o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº
805, de 2 de julho de 2003, deliberou em:

“9.1 - encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do
Relatório e do Voto que a fundamentam, às Presidências do Congresso
Nacional e da sua Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, informando-lhes que as obras referentes à ‘Modernização da
Infra-Estrutura Aeroportuária/Construção do Aeroporto de Palmas, no
Estado de Tocantins’, Programa de Trabalho nº 23.695.0631.1058.0002,
foram concluídas em 05/10/2001, encontrando-se em plenas condições de
funcionamento, e que o pagamento ao Consórcio Aeropalmas, referente à
fatura do último boletim de medição da obra, ocorreu em 07/02/2003, não
restando pendência sobre o empreendimento nem quaisquer
irregularidades”;

Em face do exposto, voto que esta Comissão tome conhecimento do Aviso nº 042, de 2003, do
Congresso Nacional, e determine o seu arquivamento.

É o parecer do Deputado Osvaldo Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam com estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Item nº 13. Aviso nº 48, de 2003, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº

854, de 2003, do TCU, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre relatório
de auditoria realizada na construção, ampliação, reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais
no Estado de Mato Grosso.

A Relatora é a Senadora Lúcia Vânia, e seu voto é pelo arquivamento da matéria.
Peço ao Deputado Carlito Merss que faça a leitura do parecer.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, trata-se do Aviso nº 48/2003, que

encaminha ao Congresso cópia do Acórdão nº 854/2003, do Tribunal de Contas da União, sobre o
relatório de auditoria realizada na construção, ampliação, reforma e aparelhamento de estabelecimentos
penais no Estado de Mato Grosso (TC nº 004.191/2003-3).

Ante o exposto, voto para que esta Comissão tome conhecimento da matéria e delibere pelo
encaminhamento do Aviso nº 48/2003 ao arquivo.

Esse é o voto da Relatora, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
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Item nº 14. Aviso nº 051/2003, que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
894/2003, do TCU, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre relatório de
auditoria realizada nas obras de construção do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco.

O Relator é o Senador Fernando Bezerra, e seu voto é pela manutenção da vedação.
Peço ao Senador Geraldo Mesquita que faça a leitura do parecer.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Sr. Presidente, foi encaminhada a esta

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, por meio do Aviso nº 51/2003, do
Tribunal de Contas da União, de 16 de julho de 2003, cópia do Acórdão nº 894, bem como dos
respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre relatório de auditoria realizada nas obras de
construção do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco.

Apenas o Contrato nº 31, referente à obra do Pronto-Socorro Cardiológico, está incluído no
Quadro VII da LOA/2003, ou seja, todos os outros contratos referentes à obra estão sendo executados
normalmente e, até 15 de maio de 2003, 68% da obra já tinham sido executados.

No Acórdão nº 894, o Tribunal de Contas da União informou que, embora tenham sido
identificados indícios de irregularidades na execução do Contrato nº 31, a questão está sendo tratada
pelo Tribunal no Processo nº 009.317/2001-3, não havendo necessidade de paralisação dos repasses de
recursos para os demais contratos da referida obra.

O Relatório que acompanhou a Acórdão nº 894 esclarece ainda que o Contrato nº 31 encontra-se
com prazo expirado e em processo de rescisão, tendo havido a realização de pagamentos antecipados de
serviços e de reajustes contratuais a mais à empresa contratada.

Diante do exposto e considerando-se que a permanência do Contrato nº 31, referente à obra do
Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco, não representa nenhuma dificuldade para a conclusão da
referida obra e que a matéria objeto deste parecer não requer nenhuma providência adicional do
Congresso Nacional ou desta Comissão, opina o Senador Fernando Bezerra no sentido de que esta
Comissão mantenha o Contrato nº 31, referente à obra do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco,
incluída no Quadro VII da LOA/2003.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, 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.
Item 16. Aviso nº 59, de 2003, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 966,

de 2003, do TCU, bem como dos respectivos Relatório e Proposta de Decisão que o fundamentam,
referente ao Levantamento de Auditoria realizada pela SECEX/GO, no período de 22 de maio a 4 de
junho, objetivando verificar a execução das obras de construção do Hospital de Santo Antônio do
Descoberto”.

O Relator é o Senador Jonas Pinheiro.
Peço ao Senador Augusto Botelho que faça a leitura do parecer.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Sr. Presidente, trata-se do Aviso nº 59, de 2003-CN

(Aviso nº 1.639-SGS-TCU, de 23 de julho de 2003 na origem), que encaminha cópia do Acórdão nº
966/2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Proposta de Decisão que o
fundamentam, relativos ao Levantamento de Auditoria realizada pela SECEX/GO, no período de 22 de
maio a 4 de junho de 2003, sobre as obras de construção do Hospital Santo Antônio do Descoberto, de
Goiânia. TC nº 008.188/2003-6.

Diante do exposto, considerando que o tema é de competência terminativa (§6º do art. 86 da
LDO/2003, da CMO) e que, de acordo com as conclusões a que chegou o TCU, no sentido de que não
há registro de danos ao Erário e de que as providências anteriormente apontadas foram cumpridas,
votamos para que esta Comissão exclua do Quadro VII, anexo à LOA/2003 (Lei nº 10.640, de 14 de
janeiro de 2003), a obra de construção do Hospital Santo Antônio do Descoberto/GO, Código
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Orçamentário 10.302.0004.1823.3448, integrante do Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária
nº 36.901 (Fundo Nacional de Saúde), na forma do anexo projeto de decreto legislativo.

É o voto do Senador Jonas Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, apenas um rápido registro. Essa obra

tem importância fundamental para a Capital da República, porque equaciona pelo menos parte da
demanda excessiva do sistema de saúde pública da rede do Distrito Federal.

Parabenizo o Relator pela celeridade na elaboração do parecer sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão, em votação na

Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Item nº 17. Aviso nº 65, de 2003, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº

903, de 2003, do TCU, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam sobre o
Levantamento de Auditoria nas obras de estabilização das margens do Rio Sergipe, em Aracaju (Molhes
da Coroa do Meio e de Atalaia Nova)”.

O Relator é o Deputado Eduardo Sciarra, a quem concedo a palavra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, trata o presente parecer do Aviso nº

065, de 2003, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 903, de 2003, bem como dos
respectivos Relatório e Voto que o fundamentam sobre Levantamento de Auditoria nas obras de
estabilização das margens do Rio Sergipe, em Aracaju”.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, tendo em vista que todos nós conhecemos

o teor do parecer, sugiro ao nobre Relator que leia apenas a parte final, para que ganhemos tempo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Boa sugestão.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Em face do exposto, voto para que esta Comissão

tome conhecimento do Aviso nº 065, de 2003, do Congresso Nacional, e determine o seu arquivamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, está encerrada a discussão.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Item 18. Aviso nº 092, de 2002.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, solicito a inversão de pauta em relação à Pauta

nº 33, Item 1.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Senador Amir Lando solicita inversão da

pauta, para que seja colocado em discussão o Item 1 da Pauta nº 33.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
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Vamos fazer a inversão e apreciar o parecer apresentado ao Projeto nº 32, de 2003, que “Abre
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação, crédito
especial no valor de R$ 120.858.000,00 (cento e vinte milhões, oitocentos e cinqüenta e oito mil reais),
para os fins que especifica”.

Relator: Senador Amir Lando.
Foram apresentadas 1.091 emendas. O voto é favorável, nos termos do projeto. As

emendas estão disponíveis para consulta na mesa de trabalho.
Com a palavra o Relator, para apresentar o parecer.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a matéria já foi

amplamente discutida no Colégio de Líderes. Devo destacar apenas 2 pontos. Dessa quantia de 120
milhões e 858 mil reais, 20 milhões destinam-se ao ensino virtual, ao ensino a distância e à
universidade virtual. Quero registrar a importância da abertura deste segmento de ensino tão
importante para a região amazônica: as universidades virtuais de Rondônia, Acre, Pará, Amazonas e
Roraima. Realmente é um experimento que merece a nossa confiança. Devemos apostar no seu êxito.

Por outro lado, devo esclarecer que 100 milhões de reais se destinam ao ensino de 2º grau,
projeto importante que se desenvolve sob a orientação do Ministério da Educação do Governo Lula com
muita determinação, sobretudo com inovações importantes.

Por fim, gostaria de esclarecer que o cancelamento desses recursos se refere fundamentalmente
ao Programa Bolsa-Escola. Alguém poderia me perguntar o motivo de se retirarem recursos de um
programa tão importante. Esclareço que esses recursos são excedentes que não serão gastos. Alguém
poderia novamente me questionar sobre a razão de o Ministério não ter feito gastos nessa área. É que a
previsão se faz no início do ano. Para tudo existe um calendário, prazos, habilitação de Municípios e da
própria estrutura estadual. Uma vez fixados os limites de gastos, não há mais como gastar esses
recursos, a não ser que se aumente o número de alunos, o que é impossível neste momento do ano
escolar, ou o valor do Bolsa-Escola, cuja disposição também não está em cogitação. Em conseqüência,
há excesso de recursos. Cada Estado sofreu corte proporcional ao seu excedente. Por isso, quero que
todos entendam que não há perseguição e nenhum critério subjetivo, senão critérios substantivos,
visuais, objetivos, que determinaram o corte sem qualquer orientação política, além exatamente dessas
sobras existentes.

Sr. Presidente, meu parecer é favorável ao projeto, rejeitando todas as emendas, já que a
natureza das atividades propostas não comportam emendas, sob pena de desfigurá-las.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é favorável.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o cancelamento

proposto pelo Governo atinge o Estado do Pará em 24 milhões de reais. O Líder do Governo, Senador
Amir Lando, explicitou-nos o assunto, mas estranho que recursos do Pará, Estado periférico, em
dificuldade, sem estrutura e que precisa manter as crianças nas escolas, sejam destinados a Rio de
Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Alagoas. As crianças lá caminham um dia e às vezes uma
parte da noite para chegar à escola, seja por meio de barcos, seja por meio de pequenas conduções.
Elas precisam desse apoio orçamentário.

Ocorre que o próprio Ministro da Educação, o ex-Governador Cristovam Buarque, apresentou-
nos justificativa verbal de que neste final de ano já não teria como gastar esses 24 milhões de reais no
Estado do Pará, mesmo porque não poderia aumentar o valor do Bolsa-Escola e não teria tempo para
aumentar o número de crianças na escola. No entanto, a justificativa é para mim muito frágil, porque,
em função das demandas dos Municípios do Estado do Pará, certamente o Prefeito Municipal, com o
apoio do Governo Federal, teria identificado o problema em tempo oportuno e em data capaz de oferecer
— o Município, o Estado ou o Governo Federal — condições de corrigir a falha.

O Município de Bragança, por exemplo, tem um destaque do Ministério — tive a curiosidade de
verificar — que envolve quase 8 mil famílias, mas paga a apenas 3 mil famílias. Se fizermos um
levantamento do que deixou de ser pago nesses anos, verificaremos que só o Município de Bragança
teve mais de 24 milhões de reais de prejuízo.
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Quero colaborar com a votação; tenho o compromisso de colaborar com o Líder do Congresso
Nacional nesta Comissão, Senador Amir Lando. Não vamos obstar a votação, mas o PSDB votará contra
a matéria, porque o Bolsa-Escola é um instrumento de correção de desigualdades que estimula o
ensino, a criança a freqüentar e ir bem na escola. E, para o que se pretende, não se pode usar a
justificativa extremamente frágil de que não temos mais tempo de corrigir o valor ou o número de
alunos.

O PSDB vota contrariamente.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Wasny de

Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, inicialmente congratulo-me com o

Deputado Anivaldo Vale pela firmeza com que defende o Estado do Pará. Tal atitude naturalmente
fortalece o mandato do Parlamentar preocupado com a sua região, principalmente quando se trata de
Estado da magnitude do Pará. Parabenizo S.Exa., porque é um Deputado titular desta Comissão e
altamente qualificado para levantar as questões do seu Estado de maneira tão específica e objetiva.

Mas é importante também que o nobre Deputado da nossa Nação perceba que os recursos
alocados destinam-se a projetos na área de educação, ainda que não sejam necessariamente
desenvolvidos no Estado do Pará. O projeto destina recursos aos Estados carentes.

Por isso, faço um apelo a S.Exa. não apenas para que vote favoravelmente à proposição, mas
também que entenda que o seu mandato, e o dos demais Parlamentares do PSDB, também deve estar
voltado para a formação da cidadania em Estados como Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro. A
proposta em análise fortalece o projeto de educação do País.

Creio que essa seja a missão mais enaltecedora desta Comissão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão a matéria.
Concedo a palavra ao Deputado Anivaldo Vale, para contestar.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, no que diz respeito à situação do Estado

do Pará, entendi, já que há um remanejamento, que esses recursos poderiam ser realocados para
ampliar e reparar as escolas, incrementar o transporte escolar, comprar equipamentos, dar condições
às pequenas comunidades de receber infra-estrutura.

Tenho absoluta certeza de que o Es tado do Rio Grande do Sul tem muito melhor infra-estrutura
do que a nossa região. O mesmo acontece com relação ao Estado de São Paulo. Essas regiões recebem
recursos, mas realmente o Estado do Pará fica prejudicado.

Por isso, não vou obstar a votação, Sr. Presidente — não vou pedir verificação de quorum —, mas
meu partido vai votar contrariamente ao parecer do Relator. Tal decisão é decorrente de acordo
celebrado no Colégio de Líderes, o qual honramos aqui e no Congresso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, tenho que apresentar meu parecer sobre o

destaque do nobre Deputado Anivaldo Vale.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Senador tem que aguardar um pouco.
Está encerrada a discussão.
Em votação o projeto, ressalvados os destaques, na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do PSDB e do Deputado Anivaldo Vale.
Em votação o projeto, ressalvados os destaques, no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Passaremos agora a apreciar os destaques.
Concedo a palavra ao Senador Amir Lando. Antes, esclareço que há 20 destaques. S.Exa. dará

parecer sobre cada um ou vai fazê-lo em bloco?
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Em bloco.
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Sr. Presidente, antes de mais nada , destaco o trabalho determinado, sobretudo eficiente do
nobre Deputado Anivaldo Vale. Conheço S.Exa. e sei que conhece Rondônia, porque na qualidade de
Presidente do BASA geriu sobretudo o Estado de Rondônia, onde realizou milhares de contratos com os
pequenos produtores. S.Exa. conhece perfeitamente a realidade da região. Se não o conhecesse, graças
ao vínculo que tem, poderia convidá-lo para ser Parlamentar por Rondônia, para defender o Estado com
tanto afinco e determinação como faz em relação ao Pará.

Mas o nobre Deputado sabe muito bem que neste momento não temos como reverter a
destinação desses recursos. Não há fórmula possível para isso, e a perda desses recursos seria danosa
para o Pará, para Rondônia, para o Rio de Janeiro, enfim, para todos os Estados do Brasil. Por isso,
peço a compreensão do nobre Deputado. O nosso parecer é contrário ao pleito de S.Exa. porque
estamos impossibilitados de atendê-lo.

Nobre Deputado Anivaldo Vale, o Estado de Rondônia espera que V.Exa. o defenda, como fez no
passado, com tanta determinação, na condição de Presidente do BASA.

Sr. Presidente, meu parecer é contrário ao destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Amir Lando, apenas um destaque é

do Deputado Anivaldo.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Eu sei, Sr. Presidente. Mas o meu voto é contrário a todos os

destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é contrário aos

destaques.
Em votação, em bloco, os Destaques de nºs 1 a 20, com parecer contrário do Relator, na Câmara

dos Deputados.
Os Srs. Deputados que rejeitam os destaques permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitados os destaques na Câmara dos Deputados, contra os votos dos Deputados Anivaldo

Vale e Machado.
Os destaques foram rejeitados na Câmara. Por isso, não são apreciados pelo Senado.
Voltaremos agora à Pauta nº 31.
Item nº 18 da Pauta nº 31. Aviso nº 092-017/2002, 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, Deputado José Borba, não está presente. Peço ao Deputado Pedro Novais que faça a
leitura do parecer.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, vou ler o final do voto do Relator:
“Em função disso, o parecer do Aviso nº 50/2003, do

Congresso Nacional, de minha autoria, foi pela autorização da execução do
subtítulo 20.607.0379.1836.0067 — Implantação de Projetos de Irrigação —
Projeto Flores de Goiás, no Estado de Goiás, na forma do projeto de decreto
legislativo anexo àquele parecer. O parecer foi aprovado na reunião desta
Comissão Mista, realizada no dia 28 de agosto de 2003. Por este motivo, o
parecer anteriormente apresentado ao presente Aviso precisou ser alterado,
visto que não se faz mais necessário um decreto legislativo para liberar a
execução da obra.

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Comissão
tome conhecimento da documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas
da União referente às obras do subtítulo 20.607.0379.1836.0067 —
Implantação de Projetos de Irrigação — Projeto Flores de Goiás, no Estado
de Goiás, e determine o seu arquivamento”.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, desejo fazer um rápido registro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pois não, Deputado.
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O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, essa região tem papel significativo para
quem vive no Centro-Oeste, devido ao grande número de assentamentos de trabalhadores rurais lá
existentes. Espero que este projeto de irrigação financiado com dinheiro público beneficie os inúmeros
trabalhadores rurais assentados recentemente na região.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está encerrada a discussão.
Em votação o parecer na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
O Item nº 19, referente ao Aviso nº 092-084/2002-CN e ao Aviso nº 038/2003-CN, apesar de

constar do acordo de ontem, foi retirado de pauta por ter recebido novo posicionamento do Tribunal de
Contas da União, por intermédio do Aviso nº 2.722-SGS-TCU, de 22 de outubro de 2003.

Passaremos, portanto, para o Item nº 21. Aviso nº 092-125/2002-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”. (Referente à obra de adequação
de trechos rodoviários no Corredor São Francisco/BR-101/SE — divisa AL/SE; divisa SE/BA). Aviso nº
012/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 583/2003-TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente ao levantamento de auditoria
nas obras de adequação de trechos rodoviários no Corredor São Francisco/ BR-101/SE, entre a divisa
AL/SE e a divisa SE/BA (TC nº 007.828/2002-3)”.

O Relator é o Senador Magno Malta.
Não estando presente S.Exa., solicito ao Deputado Carlito Merss que faça a leitura do parecer.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, trata-se do Aviso nº 092-125/2002-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.

Lerei a seguir o voto do Senador Magno Malta:
“Em face do exposto, meu voto é no sentido de que esta

Comissão
a) anexe, para a tramitação em conjunto, o Aviso nº 12, de 2003-CN, ao
Aviso nº 092-125 de 2002-CN; e
b) solicite ao Tribunal de Contas da União informações acerca do
atendimento das condições definidas no subitem nº 9.1 do Acórdão nº
583/2003-TCU (Plenário)”.

Este é o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Item nº 28. Requerimento nº 21/2003, de realização de audiência pública da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para prestar esclarecimentos sobre a incorporação do
enfoque de gênero e raça, de maneira transversal, no processo de elaboração dos Projetos de Lei
Orçamentária para 2004 e Plano Plurianual 2004-2007.

O autor é o Deputado Paulo Bernardo, que não está presente.
Como a matéria foi objeto de acordo, pode ser apreciada. (Pausa.)
O requerimento é retirado de pauta.
Passaremos para a Pauta nº 32.
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O Item nº 1 foi retirado.
Item nº 2. Aviso nº 085/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº

1.252, de 2003, do TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Proposta de Decisão que o
fundamentam, sobre levantamento de auditoria em obra de construção da BR-470/RS, subtrecho divisa
SC/RS — extensão de 39 quilômetros (Lote 1 - contrato PD-10.017/2001) — e subtrecho entroncamento
RS-477 (Pontão) — BR-285 (Lagoa Vermelha), extensão de 39 quilômetros (Lote 2 - contrato PD-
10.018/2001) — TC nº 009.412/2003-9”.

A Relatora é a Deputada Professora Raquel Teixeira.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é pela suspensão da execução, na forma do projeto de decreto legislativo apresentado.
Solicito ao Deputado Carlito Merss que leia o voto da Relatora.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, trata-se do Aviso nº 085/2003-CN, que

encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.252, de 2003, do TCU (Plenário), bem como
dos respectivos Relatório e Proposta de Decisão que o fundamentam, sobre levantamento de auditoria
em obra de construção da BR-470/RS, na divisa com Santa Catarina.

Passo a ler o voto da Deputada Professora Raquel Teixeira:
“Em face do exposto, acompanho o entendimento do TCU e

voto no sentido de que esta Comissão determine ao Poder Executivo
suspender a execução dos Contratos nºs PD-10.017/2001 e PD-
10.018/2001, financiados com recursos consignados no Orçamento do
corrente exercício ao Programa de Trabalho 26.782.0233.3430.0101
(Construção de Trechos Rodoviários na BR-470, no Estado do Rio Grande do
Sul — Construção de Trecho), mediante a respectiva inclusão no rol das
obras com indícios de irregularidades graves, constantes do Quadro VII,
anexo à Lei nº 10.640/2003”.

Este é o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Item nº 3. Aviso nº 081/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº

1.201, de 2003, do TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre
acompanhamento do relatório de gestão fiscal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal relativo ao 3º
quadrimestre de 2002 (TC nº 001.534/2003-5)”.

O Relator é o Deputado Pedro Chaves, cujo voto é pela aprovação, com recomendações.
Concedo a palavra a S.Exa., para proferir seu parecer.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, vou direto à leitura do voto.
Compete a esta Comissão, nos termos do art. 2º, inciso III, da Resolução nº 1 do Congresso

Nacional, de 2001, examinar os documentos pertinentes ao acompanhamento e à 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, e Lei Complementar nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e emitir
parecer sobre a matéria.

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 o conhecimento desta
Comissão por meio do Aviso nº 81, de 2003-CN, 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), que dispõe:

“Art. 73. Para efeito de emissão e fiscalização dos Relatórios
de Gestão Fiscal previstos no art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000:

..................................................................................
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III - o Tribunal de Contas da União remeterá à Comissão Mista
permanente prevista no § 1º do art. 166 da Constituição, no prazo de 45
dias do recebimento, análise e avaliação dos relatórios mencionados no
caput.

A análise promovida pelo TCU revelou a necessidade de se rever a atual metodologia para
apuração do montante das despesas com pessoal sujeito à incidência dos limites previstos nos arts. 21,
22 e 71 da LRF, em cada órgão, em razão dos critérios adotados pela Secretaria de Orçamento Federal
para alocação de recursos para pagamento de inativos e pensionistas na Fonte 156 — Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social do Servidor, nos termos do art. 19, § 1º, item VI, “a”, da
LRF.

Com efeito, verifica-se que a alocação de recursos na Fonte 156 na lei orçamentária anual não
guarda relação com a receita efetivamente obtida dessa Fonte individualmente pelos órgãos. Com isso,
as variações de valor de um período para outro impactam o montante de despesa líquida de pessoal, de
forma alheia ao controle do gestor, como ocorreu no terceiro quadrimestre de 2002 com o Tribunal
Superior do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, fato que prejudica o correto
acompanhamento do cumprimento do limite previsto na LRF.

As justificativas apresentadas pelos Tribunais mencionados foram, acertadamente, acolhidas
pelo TCU, uma vez que os excessos apresentados se deram em razão da redução na alocação de
recursos para pagamento de inativos e pensionistas na Fonte 156 — Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social do Servidor pela Secretaria de Orçamento Federal.

Portanto, parece-nos que o art. 19, § 1º, item VI, “a”, da LRF, é melhor e mais adequadamente
interpretado quando se considera que o montante da “despesa com inativos custeada com recursos
provenientes das contribuições dos segurados” que cada Poder e órgão deverá deixar de computar em
sua despesa total com pessoal corresponde ao montante efetivamente descontado de seus servidores a
título de contribuição para o regime próprio de previdência dos servidores públicos.

Registre-se que esse entendimento já foi apreciado e acolhido por esta Comissão por ocasião da
aprovação, por unanimidade, do relatório do Deputado Antônio Carlos Konder Reis relativo aos
relatórios de gestão fiscal do exercício de 2001, ocorrida na 20ª reunião ordinária, de 4 de dezembro de
2002. Naquela oportunidade, a inadequação da metodologia também indicou que o Supremo Tribunal
Federal teria ultrapassado o limite transitório definido no art. 71 da LRF, ocorrência que, como ficou
comprovado, também se deveu à redução na alocação de recursos na Fonte 156.

É meritório o alerta ao Congresso Nacional constante do item 9.3 do acórdão do TCU, acima
transcrito, no sentido de se aferir a adequação dos limites estabelecidos na LRF já por ocasião da
aprovação das leis orçamentárias, a fim de evitar incompatibilidades com os limites estabelecidos pela
LRF.

Como bem assentou aquela Corte, a verificação do cumprimento dos limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal deve ser promovida já por ocasião da elaboração da proposta orçamentária, por
parte de cada órgão ou Poder. Note-se, a propósito, que a própria Lei nº 10.266, de 2001 (LDO 2002), ao
orientar a elaboração das propostas orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério
Público, dispôs expressamente que a criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado deveria observar os limites transitório, prudencial e permanente constantes da LRF (art. 20,
§ 3º).

Entretanto, parece-nos que a existência de dotação orçamentária não pode ser utilizada como
argumento para a realização de despesas acima dos limites estabelecidos pela LRF, como fez o Tribunal
Regional Eleitoral de Roraima, no caso de despesas com serviços de terceiros.

Pelo contrário, a LRF estabelece proibições e prevê medidas que deverão ser adotadas pelo
titular do órgão ou Poder, com vistas a evitar excessos ou buscar o retorno dos limites legais. Por
exemplo, no caso de despesas com pessoal, aquela lei complementar proíbe a concessão de aumento
salarial e provimento de cargos públicos (art. 22) e estabelece a necessidade de que haja redução de
despesas com cargos comissionados e, se for o caso, a demissão de servidores estáveis (art. 23).

No caso de risco do não-cumprimento de metas fiscais, deve o titular promover a limitação de
empenho e de movimentação financeira (art. 9º). Naturalmente, tanto as proibições quanto as demais
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medidas têm caráter compulsório, independentemente de existir ou não dotação orçamentária
consignada no orçamento da unidade.

Ressalte-se ainda que as dotações orçamentárias constituem teto para a realização de despesa,
pois sua execução depende da efetiva arrecadação das receitas estimadas. Em conseqüência, fatores
supervenientes à elaboração do Orçamento, como a queda da receita corrente líquida, por exemplo,
podem exigir do gestor a adoção de medidas de contenção de despesas, de forma a evitar o excesso aos
limites da LRF, independentemente do montante de créditos inicialmente consignado na lei
orçamentária (art. 9º).

No que diz respeito aos limites para as operações de crédito e concessão de garantias, registro
que a Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, não foi revogada, de modo que permanecem em
vigor os limites nela determinados, pelo que propomos a esta Comissão Mista de Orçamento que solicite
ao Tribunal de Contas que inclua, nos próximos relatórios, informações a respeito da observância dos
limites disciplinados naquela Resolução.

Feitos esses registros, e com a recomendação para que o Tribunal de Contas da União proceda à
orientação necessária para corrigir a metodologia de apuração do montante da despesa com pessoal
sujeito aos limites da LRF, voto pela aprovação do exame realizado pela Corte de Contas, objeto do
Acórdão nº 1.201/2003-TCU-Plenário, encaminhado a esta Casa por meio do Aviso nº 81, de 2003-CN
(Nº 2.113-SGS-TCU/2003, na origem), bem como das recomendações e determinações constantes do
citado acórdão, como acima relatado.

Este é o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão.
Concedo a palavra ao Deputado Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, o Deputado Pedro Chaves faz um bom

parecer sobre o tema e adita uma série de recomendações ao TCU.
O parecer do Deputado Antônio Carlos Konder Reis, da gestão fiscal do ano anterior, seguiu a

mesma trilha do parecer do Deputado Pedro Chaves.
Esse conjunto de relatórios diz serem obrigação dos entes definidos pela Lei de Responsabilidade

Fiscal as medidas arroladas. Porém, sua função, que era dar transparência às informações, para que o
cidadão comum a elas tivesse acesso, não foi cumprida, porque a forma como o relatório é apresentado
é de difícil percepção por parte da maioria das pessoas.

Nesse sentido, Sr. Presidente, as recomendações tanto do Deputado Antônio Carlos Konder Reis
quanto do Deputado Pedro Chaves são corretas. A única dúvida que tenho é como isso chegará ao TCU.
Será encaminhado esse parecer ao TCU, Sr. Presidente, para que essas recomendações cheguem ao
conhecimento daquele Tribunal, e, por intermédio dele, aos órgãos de planejamento e orçamento
responsáveis pelos relatórios?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Comissão vai, por meio de ofício,
encaminhar o relatório ao TCU.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Muito bem, Sr. Presidente. Com a afirmação de V.Exa.,
fico despreocupado.

Mais uma vez, apresento minhas congratulações ao Deputado Pedro Chaves pelo seu parecer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação o parecer na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Item 4.
Mensagem nº 211/2002; Mensagem nº 87/2002; Aviso nº 040/2002; Aviso 043/2002; Aviso nº

044/2002; Aviso 045/2002.
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Todas as matérias constantes do item são referentes à prestação de contas de relatórios de
gestão fiscal de vários órgãos do Poder Público.

Concedo a palavra ao Relator, Deputado Pedro Chaves, cujo voto é pela aprovação, com
recomendações.

Solicito ao Relator que faça a leitura sintética do relatório.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, vou direto ao voto. Este é menor do que o

outro.
Diante do exposto, voto pela aprovação do exame, das conclusões e recomendações expendidos

neste parecer, destacando-se que:
a) a análise do cumprimento dos limites previstos na LRF para as dívidas consolidada e

mobiliária, para as operações de crédito e para a concessão de garantias fica prejudicada em razão de
esses limites ainda terem sido fixados pelos órgãos legislativos competentes, na forma prevista na LRF
(como percentual da receita corrente líquida) — item 5 da seção II.5 deste parecer;

b) esta Comissão Mista de Orçamento recomende ao Poder Executivo que, nos próximos
relatórios, faça deles constar explicitamente o montante da dívida mobiliária federal e compare tanto
esse montante quanto os demais (dívida consolidada, operações de crédito e concessão de garantias)
com os limites propostos, ainda que não tenham sido definitivamente fixados — item 7 da seção II.5
deste parecer;

c) com relação aos limites para as operações de crédito e concessão de garantias, a Resolução nº
96, de 1989, do Senado Federal, não foi revogada, de modo que propomos a esta Comissão Mista de
Orçamento que encaminhe ao Poder Executivo o pedido de esclarecimentos sobre a observância dos
limites disciplinados naquela resolução, bem como que seja demonstrado o seu cumprimento no
relatório de gestão fiscal relativo ao 3º quadrimestre de 2002 e 2003, até que novo limite venha a ser
definido pelo Senado Federal — item 6 da seção II.5 deste parecer;

d) a verificação do cumprimento do limite transitório dos relatórios dos 1º e 2º quadrimestres só
é factível quando adotada a interpretação, que considero correta, de que o percentual a ser adotado
como referência para definição do limite transitório deve ser o apurado em 1999, de forma que, neste
caso, passa a fazer sentido comparar a relação “despesa total com pessoal/receita corrente líquida” dos
últimos 12 meses com esse limite em qualquer relatório de gestão fiscal, seja o do 1º, 2º ou 3º
quadrimestre — item 5.3 da seção I deste parecer;

e) o demonstrativo de verificação do cumprimento do limite para despesa com serviços de
terceiros (art. 72 da LRF) do Ministério Público da União, não foi encaminhado a esta Comissão, razão
pela qual o exame sobre o cumprimento desse limite fica prejudicado — item 4 da seção II.4. Propomos
que sejam solicitados os esclarecimentos cabíveis ao Ministério Público da União;

f) quanto ao demonstrativo referente à despesa com pessoal, os relatórios de gestão fiscal do
Poder Executivo relativos ao 1º e 2º quadrimestres de 2002 contêm o comparativo determinado pela Lei
Complementar nº 101, de 2000, exceto no que se refere à Defensoria Pública do Distrito Federal e
Territórios — item 2 da seção II.5. Propomos que sejam solicitados os esclarecimentos cabíveis ao Poder
Executivo;

g) quanto à nomenclatura dos limites para a despesa total com pessoal previstos na LRF,
propomos que sejam recomendadas ao Poder Executivo as seguintes alterações: de “limite legal” para
“limite máximo” (item 4.1 da seção I deste parecer) e de “limite permitido” para “limite transitório” (item
5 da seção I deste parecer).

Este é o nosso voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o parecer.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão.
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão.
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Aprovado no Senado Federal.
Passaremos agora à Pauta nº 33.
O item 1 já foi votado.
Item 2.
Aviso nº 032/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 676, de

2003 — TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente a
levantamento de auditoria realizada nas obras de restauração de rodovias federais no Estado de Mato
Grosso do Sul (TC nº 006.023/2003-7)”.

O Relator é o Deputado Vignatti.
Solicito ao Deputado João Magno que leia o parecer do Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Lerei o voto, Sr. Presidente:

“Em face do exposto, voto no sentido de que esta Comissão
determine ao Poder Executivo suspender a execução do Contrato PG-00-
00086/01, financiado com recursos do Programa de Trabalho
26.782.0220.2834.0054 — Restauração de Rodovias Federais no Estado do
Mato Grosso do Sul, mediante a respectiva inclusão no rol das obras com
indícios de irregularidades graves, constantes do Quadro VII, anexo à Lei nº
10.640/2003”.

Este é o voto do Relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o parecer.
Em discussão o parecer.
Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.
Em votação o parecer na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão.
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação o parecer no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão.
Aprovado no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Carlito

Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a inversão da pauta,

para que possamos voltar à Pauta nº 30 e ler o Relatório Preliminar nº 31, de 2003, ao Orçamento de
2004.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Carlito Merss solicita inversão
da pauta, para que possa ser lido o Relatório Preliminar ao Orçamento de 2004.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, faço uma ponderação: creio que devemos
concluir a apreciação de todos os projetos que foram objeto de acordo no Colégio de Líderes. Votados
esses projetos, estamos dispostos a conversar sobre o relatório preliminar. Caso contrário, nossa
posição será contrária à leitura, neste momento, de tal peça.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Machado.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero apenas lembrar

que, numa reunião de coordenadores de bancada realizada ontem, o relatório preliminar foi retirado de
pauta. Então, não há como se atender ao pedido de inversão do nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, foi mantido na Pauta nº 30. Foi
retirado apenas da discussão.

O SR. DEPUTADO MACHADO - Entendi de outra forma.
Então, faço um apelo ao Deputado autor do requerimento de inversão de pauta para que

votemos os avisos. Depois, de comum acordo, poderemos nos sentar para conversar sobre o tema. Não é
possível ler, discutir e votar o relatório preliminar hoje, mas, se houver urgência para sua apreciação,
que pelo menos o leiamos nesta reunião, a fim de estabelecermos uma norma de procedimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Sérgio
Miranda.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, quero alertar os Deputados para o fato
de que estamos com enorme atraso na votação do Orçamento. O prazo das emendas nem começou
ainda. Estamos na última semana de outubro. Faltam apenas um mês e 15 dias para o encerramento
dos nossos trabalhos. A fase mais difícil de apreciação do Orçamento, a dos Relatores-Setoriais, ainda
não teve início. Eles não foram sequer designados, porque estamos com pendengas com os caros
Senadores, cuja proposta está sendo debatida.

Temos de avançar na votação do parecer preliminar, caros Deputados. Temos de avançar! Caso
contrário, não teremos Orçamento, e não há previsão de duodécimo no próximo ano.

Portanto, sugiro aos caros Deputados Machado e Anivaldo Vale que levem em conta esse
aspecto.

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

Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu também

gostaria de ponderar sobre a questão.
Vejam bem, entendo o direito que os Parlamentares têm de discutir determinadas questões, de

apresentar seus pleitos, de debater determinados temas nesta Comissão.
Neste Parlamento nos acostumamos a certos temas que são de interesse público mais geral, de

toda a Nação. É o caso do Orçamento, a peça mais importante da República, porque é a espinha dorsal
dos gastos públicos neste País.

Estamos há mais de um mês paralisados. A Nação está de olho, nos acompanhando. Não há
razão para que não invertamos a pauta hoje, façamos a leitura e votemos essa importante matéria.
Depois disso, ainda teremos o prazo de 15 dias para apresentação de emendas, durante os quais
poderemos votar quantos créditos suplementares desejarmos e resolver todas as questões que
julgarmos importantes.

Há plena abertura por parte de todos os Parlamentares que constituem a base do Governo para
dialogar e desenvolver um processo construtivo nesta Comissão.

Nós do Partido dos Trabalhadores, quando fomos Oposição, em determinados momentos nos
insurgimos contra certas questões, mas não foram poucas as vezes em que, em nome do interesse
público e de objetivos comuns, abrimos mão de nossos interesses mais imediatos para dar a esta Casa
condições de votar o Orçamento.

Hoje já estamos numa linha divisória. Se adiarmos a apreciação da matéria, não teremos mais
condições de votar o Orçamento ainda este ano. Será um vexame não para o Governo, mas para o
Congresso Nacional, não oferecer o Orçamento que, a partir de 1º de janeiro, permitirá à PETROBRAS e
à ELETROBRÁS realizar seus investimentos, e aos Ministérios da Saúde e da Educação e a tantos
outros operar políticas públicas.

Então, faço um apelo a todos os Parlamentares no sentido de que invertamos a pauta e
discutamos o relatório preliminar, que já foi publicado há muito tempo. Não se deseja que ele não seja
discutido. Com a discussão, poderemos encontrar solução para diversos problemas, como os relativos à
saúde.

Estamos dispostos a dar a maior abertura possível pa ra se equacionarem os problemas
orçamentários. Estamos ampliando o valor das emendas parlamentares individuais, apesar da
exigüidade de recursos, e estamos abertos a elaborar um parecer que seja o melhor possível não para o
Governo, mas para a Nação brasileira.

Este o apelo que faço ao Sr. Presidente e aos Srs. Parlamentares.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Dr.

Rosinha.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, ouvi as ponderações do Deputado Jorge

Bittar, estive conversando com algumas lideranças partidárias dos partidos da Oposição e creio que
possamos votar tudo hoje.
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Para isso, contudo, peço a colaboração de todos os Líderes e a suspensão da reunião por 30
minutos, para que possamos conversar um pouco mais. Acredito que chegaremos a um acordo.

Esta a solicitação que faço.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Wilson

Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, todos tomamos conhecimento, por

várias vezes, de reuniões realizadas na sala de V.Exa. e, pelo que testemunhamos no decorrer do
tempo, houve, por parte do Relator-Geral, algumas alterações no relatório preliminar, as quais ainda
não nos foram passadas.

Assim, embora estejamos plenamente de acordo em que se agilize a votação do relatório
preliminar, sugerimos a V.Exa. que suspenda a reunião, para que o Relator-Geral tenha condições de
nos passar informações sobre os assuntos discutidos com os Líderes nas reuniões realizadas na sala de
V.Exa.

Esta é a sugestão que faço, a fim de que os membros das bancadas de todos os partidos possam
tomar conhecimento do que na verdade consta do relatório preliminar do Relator-Geral.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O material já está disponível, e sobre a
mesa encontra-se a errata.

O SR. DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Beto

Albuquerque.
O SR. DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente, em nome da Liderança do Governo

nesta Casa, registro a imperiosa necessidade de que todos os Deputados, a começar pelos que integram
a base do Governo, propiciem as condições necessárias para a leitura do relatório e sua subseqüente
votação.

A postergação da votação, que alguns Parlamentares da Oposição estão tentando fazer, será
indiscutivelmente prejudicial ao País. Vivemos positivo momento de retomada de crescimento e de
investimentos. O atraso, a indecisão, a indefinição, a protelação na decisão sobre a peça orçamentária
de 2004 joga contra os interesses do País.

Por isso, Sr. Presidente, conclamo todos os membros dos partidos da base de apoio ao Governo
que integram esta Comissão, Deputados e Senadores, sob a liderança do Senador Amir Lando, Líder do
Governo no Congresso, a nos mobilizarmos a fim de inverter a pauta, fazer a leitura da proposta, tomar
conhecimento do seu conteúdo e, finalmente, votar o relatório do Deputado Jorge Bittar. A partir disso,
poderemos, por meio das emendas, formar entendimentos, como S.Exa. já deixou claro, ao forjar uma
solução para o iminente impasse relativo à saúde.

Este o registro que faço, ao mesmo tempo em que deixo apelo no sentido de invertermos a pauta
e deliberarmos sobre a matéria.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Srs. Parlamentares, como acabei de dizer ao

Relator, temos aqui sugestão que, acredito, satisfaça a todos.
A reunião terá de ser suspensa logo mais, em razão do início da Ordem do Dia da Casa.

Proponho, então, que discutamos os avisos, frutos do acordo de ontem, e que, em seguida, o Relator
faça a leitura do voto, o que levaria 5 minutos, e, por fim, do parecer.

O importante é que o parecer seja lido e discutido ainda hoje.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Pedro

Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, sugiro a V.Exa. que, antes da leitura do

relatório, resolvamos o problema relativo ao projeto da área da saúde, sobre o qual já existe acordo. Tal
projeto poderia ser votado antes da inversão de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos cuidar do assunto.
Prossigamos a reunião.
Item 3.
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Aviso nº 049/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 863, de
2003 — TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre relatório da
Inspeção realizada pela 3ª SECEX, objetivando verificar a execução das obras referentes à reforma do
prédio da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Distrito Federal (TC -
005.463/2002-1)”.

O Relator é o Senador Magno Malta, e seu voto é pelo arquivamento da matéria.
Solicito ao Deputado Wasny de Roure que proceda à leitura do voto do Relator.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Parecer do Relator, Senador Magno Malta, ao Aviso nº

49, de 2003.
Lerei o voto do Relator:

“Ante o exposto, votamos por que esta Comissão tome
conhecimento da matéria e delibere sobre o encaminhamento do Aviso nº
049, de 2003-CN, ao arquivo”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada no Senado Federal.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Dr.

Rosinha.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, o Deputado Pedro Novais propôs que

prosseguíssemos normalmente a votação. Eu, que anteriormente havia proposto que suspendêssemos a
reunião, sugiro agora que os Líderes se reúnam para uma conversa, contando com o compromisso de
que o relatório não será lido ou votado durante nossa ausência. Voltaremos o mais rapidamente
possível.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Aviso nº 32, item nº 2 da pauta, cujo
Relator é o Deputado Vignatti, não chegou a ser votado. Está na fase de discussão. Foi solicitada, então,
a inversão de pauta, e não foi votado o parecer — foi lido, mas não foi votado.

O voto do Relator, conforme já expresso, é pela suspensão da execução do contrato, na forma do
decreto legislativo apresentado.

Em votação o parecer na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação o parecer no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Informo aos Srs. Parlamentares que o Presidente em exercício da Câmara dos Deputados,

Deputado Inocêncio Oliveira, solicitou a suspensão dos trabalhos das Comissões. Vamos terminar a
apreciação desses avisos e deixar para depois apenas o relatório.

O Item 4, Aviso nº 067, de 2003, CN, foi retirado de pauta.
Item 5:
Aviso nº 068, de 2003, CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.074, de

2003 — TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre o
levantamento de auditoria das obra de irrigação no Pontal — PE, na região do Submédio São Francisco
(TC nº 008.884/2002-7)”.

Relator: Deputado Cezar Silvestri.
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Voto: “Pelo encaminhamento dos documentos juntados ao presente processo ao Tribunal de
Contas da União, para que aquele órgão, tendo em vista o disposto no § 6º do art. 86, da LDO/2003, se
pronuncie conclusivamente acerca do saneamento das irregularidades até 30 de novembro de 2003”.

Solicito ao Deputado Carlito Merss que leia o voto do Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Trata-se do Aviso nº 068, de 2003, que “Encaminha ao

Congresso cópia do Acórdão nº 1.047, de 2003 — TCU (Plenário) bem como dos respectivos Relatório e
Voto que o fundamentam, sobre o levantamento da auditoria nas obras de irrigação do Projeto Pontal,
Pernambuco, na região do Submédio São Francisco (TC nº 008.884/2002-7)”.

É o seguinte o voto do Deputado Cezar Silvestri:
“Em face do exposto, considerando que a CODEVASF atendeu

às determinações do TCU que motivavam a suspensão cautelar da obra,
voto para que esta Comissão encaminhe os documentos juntados ao
presente processo para o TCU, para que aquele órgão, tendo em vista o
disposto no § 6º do art. 86 da LDO/2003, se pronuncie conclusivamente
acerca do saneamento das irregularidades até 30 de novembro de 2003”.

Este é o voto do Deputado Cezar Silvestri.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer.
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam com se acham. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Item nº 6:
Avisos nº 076/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.172, de

2003 — TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre
levantamento de auditoria na Empresa de Trens de Porto Alegre S.A. (TRENSURB) referente à expansão
do sistema — trecho São Leopoldo-Novo Hamburgo (TC nº 006.664/2003-2)”, e nº 092-107, 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 Geraldo Mesquita, que solicita ao Tribunal de Contas da União
informações para esclarecimentos.

Solicito ao Deputado João Grandão que leia o voto do Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Passarei a ler o voto do Relator:

“Sobre o Aviso nº 76, de 2003, CN, em apreciação nesta
oportunidade, não há providências a serem adotadas por esta Comissão ou
pelo Congresso Nacional, porquanto ele se presta única e exclusivamente
para dar ciência a esta Casa acerca das providências adotadas sobre o
processo fiscalizatório das obras de construção do trecho ferroviário São
Leopoldo—Novo Hamburgo pela Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre
S.A. (TRENSURB).

Entretanto, considerando-se o fato de que as obras figuram
no rol daquelas com graves indícios de irregularidades, encaminhado pelo
Tribunal a esta Comissão, para orientar o processo de apreciação do projeto
de lei orçamentária para o exercício de 2004, o nosso voto é no sentido de
que, preliminarmente, seja oficiado ao TCU para que esclareça a esta
Comissão, com a maior brevidade possível:

i) se a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.
(TRENSURB) procedeu à anulação da Concorrência nº 04/2001;

ii) se a liberação das obras depende de manifestação
favorável da Justiça Federal no Rio Grande do Sul.”

É o voto do Relator, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Item nº 7:
Aviso nº 077/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.180, de

2003 — TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente a
levantamento de auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários na BR-319, no
Estado do Amazonas — divisa RO/AM — Manaus (TC nº 009.429/2006-6)”.

O Relator, Deputado Anivaldo Vale, vota pelo arquivamento da matéria.
Concedo a palavra ao Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, por favor, permita-me ler apenas a parte

final do meu voto.
Em face do exposto, voto pela continuidade  da vedação da execução das obras de construção de

trechos rodoviários do Corredor Oeste-Norte, BR-319, Amazonas — divisa Rondônia/Amazonas-
Manaus.

Este é o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação o parecer na Câmara dos Deputados.
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.
Item nº 8:
Mensagem nº 054, de 2003, CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do §2º do

art. 15 da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de
superávit primário”.

O Relator, Deputado Vignatti, vota pelo arquivamento da matéria.
Solicito ao Deputado Carlito Merss que proceda à leitura do parecer do Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, trata-se da Mensagem nº 054, de 2003,

CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do §2º do art. 15 da Lei nº 10.524, de 25 de
julho de 2002, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário”.

Passo a ler a parte final do voto do Relator.
“O relatório encaminhado pelo Poder Executivo ora em análise

atende satisfatoriamente aos objetivos de informar ao Congresso Nacional o
cumprimento da meta pactuada.

Ante o exposto, o Relator vota pelo arquivamento da
mensagem.”

É este o voto do Relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação o parecer na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação o parecer no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado no Senado Federal.
O Presidente da sessão da Câmara dos Deputados está informando que, em razão do início da

Ordem do Dia, as decisões tomadas pelas Comissões a partir das 16h40min não terão valor.
Em face disso, suspenderei esta reunião até as 18h30min.
Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 21º reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação das matérias constantes nas Pautas nº 30, 31-A, 32 e 33 de 2003.

Estamos com Ordem do Dia no plenário da Câmara dos Deputados. Para que não se dê a
simples suspensão dos trabalhos desta Comissão, gostaria de ouvir do Relator, enquanto verificamos se
haverá continuidade da Ordem do Dia, a explicação sobre o remanejamento das verbas da Saúde. Não
estamos colocando em discussão a Pauta nº 30, mas apenas solicitando ao Relator explicações sobre o
remanejamento dos recursos da área de Saúde.

O SR. SENADOR AMIR LANDO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR AMIR LANDO – Sr. Presidente, para que os eventos não sejam inquinados de

nulidade, esclareço que são explicações preliminares e não ainda a leitura propriamente do relatório —
apenas informações preliminares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – Com a palavra o Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, a solicitação é de que se façam

esclarecimentos acerca do tratamento dado à necessidade de substituição dos recursos oriundos do
Fundo de Combate à Pobreza, incluídos nos gastos do Ministério da Saúde na proposta orçamentária.

Como se sabe, a inclusão desses recursos suscitou intenso debate, mobilizando os
Parlamentares da Frente da Saúde e diversas organizações da sociedade. Pronunciou-se também a
Procuradoria-Geral da República, ainda que informalmente, uma vez que a ela só caberia
pronunciamento formal se houvesse de fato havido a aprovação de matéria desse tipo — a matéria em
questão ainda tramita na Casa e está na forma de projeto de lei. O fato é que a Procuradoria-Geral fez
uma recomendação pública, e nós, evidentemente, a levamos em consideração em nossas avaliações.

A primeira decisão foi retirar integralmente dos gastos do Ministério da Saúde todos os recursos
oriundos do Fundo de Combate à Pobreza, e fizemos isso por meio de processo de substituição de
fontes: identificamos em outros Ministérios programas voltados para a população de baixa renda, ou
seja, população abaixo da linha da pobreza, que poderiam, de acordo com as normas do Fundo de
Combate à Pobreza, ser custeados com recursos oriundos do Fundo. Trabalhamos principalmente com
os programas que tradicionalmente já vêm sendo custeados com recursos do Fundo. São recursos
ligados ao Programa de Segurança Alimentar, à Secretaria de Direitos Humanos, ao Ministério da
Educação, ao Ministério da Reforma Agrária, a alguns Programas do Ministério da Integração Nacional e
ao Ministério da Assistência Social.

Com isso, trouxemos recursos de fontes não-vinculadas, como os da Fonte nº 100, os chamados
recursos ordinários do Tesouro Nacional, e os da Fonte nº 153, recursos da COFINS, apropriados para
financiar gastos da área de seguridade social. Como seguridade social é assistência social, previdência e
saúde, não há qualquer tipo de problema.

Foram deslocados 2 bilhões, 678 milhões de reais de fontes. As fontes ligadas à pobreza foram
para os programas a que fiz menção, e estas fontes foram para o Ministério da Saúde, de tal maneira
que o Ministério da Saúde não tem mais qualquer gasto com recursos oriundos do Fundo de Combate à
Pobreza, que era a discussão de natureza jurídica em questão, ou seja, tínhamos 2 emendas
constitucionais financiando os mesmos gastos. Desvinculamos esses gastos, tal como proposto pela
Frente Parlamentar e referendado pelo parecer do Procurador-Geral da República.

Dessa forma, ficamos com os recursos tradicionais do Ministério da Saúde. Os recursos da
FUNASA na área de saneamento, ou seja, o saneamento vinculado a populações pobres, não são



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

25

recursos para financiamento, mas recursos a fundo perdido para saneamento básico de populações
pobres, recursos de apoio aos  programas de combate à desnutrição materno-infantil, de 800 milhões
de reais, recursos para atenção básica na Saúde, no valor de 1 bilhão, 164 milhões de reais, e
programas de saúde ligados às populações indígenas, no valor de 134 milhões de reais. Enfim, todos os
recursos que já estavam no Ministério da Saúde mas que eram financiados pelo Fundo de Combate à
Pobreza agora passam a ser financiados por fontes limpas, não-vinculadas.

Além disso, faremos remanejamento no Orçamento de 1 bilhão, 200 milhões de reais,
provenientes não de cortes em projetos estratégicos ou essenciais, mas de cortes em projetos de
atividades-meio, como, citando exemplo genérico, compras de computadores para um determinado
Ministério. Vamos reduzir esses gastos de tal maneira que se possa alocar, deslocando esses gastos
para o Ministério da Saúde.
E onde serão aplicados esses 1 bilhão, 200 milhões de reais? De acordo com os entendimentos que
mantivemos com o pessoal da Comissão de Seguridade Social, com a Frente Parlamentar da Saúde e
com o próprio Ministério da Saúde, serão recursos ligados à média e alta complexidade: atendimentos a
hospitais, financiamento de gastos hospitalares e piso de atenção básica, cujo orçamento estava
subestimado em 74 milhões de reais. Isso totaliza, portanto, 1 bilhão, 200 milhões de reais, todos em
gastos tradicionais da área de saúde.

Por fim, para complementar os recursos necessários ao cumprimento da Emenda Constitucional
nº 29, vamos acolher 30% da emendas parlamentares, que somam 2,5 bilhões de reais, ou seja, serão
mais 800 milhões de reais para cobrir gastos na área de saúde — isso já é tradicionalmente praticado
pela Comissão e no relatório preliminar fazemos orientação nesse sentido. Trata-se de um Ministério
bom para a execução de emendas parlamentares. Então, vejamos como fica o balanço final do processo:
retiramos, do Ministério, 3 bilhões, 571 milhões de reais provenientes de fontes para o combate à
pobreza e acrescentamos 2 bilhões, 678 milhões de reais provenientes de novas fontes não-vinculadas
e, ainda, 1 bilhão, 200 milhões de reais provenientes de remanejamento e 800 milhões de reais
provenientes de emendas parlamentares. Com isso, a dotação final do Ministério da Saúde será de 33
bilhões, 587 milhões, 957 mil, 755 reais, dotação superior à prevista pela Emenda Constitucional nº 29.
Estamos, portanto, cumprindo a Emenda nº 29 de maneira a não criar qualquer tipo de trauma a
qualquer um dos gastos essenciais do Ministério da Saúde.

A estratégia dominante e fundamental foi a de troca de fontes. Deu-nos muito trabalho, pois
tivemos de garimpar programas que poderiam receber recursos do FUNDEF.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA  - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Pela ordem, concedo a palavra ao

Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Reconheço o esforço do Relator, que fez um trabalho

minucioso em buscar essa compensação de fonte, não porque o Governo quisesse, mas simplesmente
foi pressionado pela sociedade, por este Congresso, pelas entidades vinculadas ao setor de Saúde. E
realmente está corrigindo a tempo o erro que havia cometido na proposta orçamentária.

Sinto, porém, que não o tenha feito corretamente. Foi buscar exatamente dentro do próprio
Orçamento compensar fontes, por exemplo, anulando projetos de infra-estrutura, remanejando fontes
de um lado para outro, quando ele deveria, na verdade, acrescentar esses recursos na saúde.

O que se está fazendo é simplesmente usar os recursos do Fundo de Combate à Pobreza, que
foram criados para novos projetos voltados à inclusão social, e não apenas começar a substituir
projetos tradicionalmente dentro do orçamento dos Ministérios para o Fundo de Combate à Pobreza.
Esse é um ponto.

O outro ponto é que seria muito mais simples que ele buscasse dentro da própria reserva de
contingência, onde ele tem 4,2 bilhões de recursos ordinários, servindo apenas de lastro para fazer o
resultado primário. Essa seria, talvez, a forma mais adequada de fazer, que era buscar o
remanejamento com uma fonte suplementar e não apenas substituindo. Tirar de educação, de um
programa que está lá, para colocar no fundo de pobreza, remanejando fontes, não está acrescentando
nada em educação, que poderia estar recebendo do Fundo de Combate à Pobreza 2,3 bilhões a mais no
orçamento já apertado, que vem sendo prejudicado, sobretudo nesse Orçamento.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

26

O Ministro Cristovam Buarque está reclamando permanentemente disso. Estamos observando a
mesma tendência do Governo, ou seja, conter os gastos na área social, mas apenas remanejando fontes
de um lado para outro, usando os recursos que foram criados com a finalidade de acrescer mais
investimentos na área social, sobretudo em projeto de inclusão. É muito simples você pegar o
Orçamento da União para os vários Ministérios e buscar projetos que tenham a ver com baixa renda.
Ora, há dezenas. Isso é muito fácil. Você está remanejando dentro do próprio Orçamento. Não está
acrescendo nada de novo em termos de infra-estrutura nem em termos de gastos sociais.

Acho que quanto à solução, tecnicamente, não tenho reparos a fazer. Ela é uma técnica
orçamentária. Acho apenas que o Governo não está priorizando os investimentos sociais. Foi
pressionado a fazer a realocação de recursos na saúde, mas poderia muito bem fazer um esforço maior
e alocar recursos adicionais dentro da origem da proposta, e não ter cometido o grave erro orçamentário
de não alocar os recursos determinados pelas próprias portarias ministeriais e também pela própria lei,
pela Emenda nº 29, para a saúde. Portanto, vejo isso com uma certa apreensão, porque o Governo vem
gradativamente diminuindo os investimentos nas áreas sociais, sobretudo na saúde e na educação.

Eu até tenho uma opinião um pouco diferente com relação às questões de vinculação, como já
externei. Do jeito que estão as vinculações, em pouco tempo não vamos mais fechar orçamento algum,
nem nos Estados, nem nos Municípios, nem na União. Mas, se lei existe e é para ser cumprida, acho
que o Governo poderia ter feito um esforço melhor na origem e não fazer esse jogo de deixar que depois
se fizesse a reparação apenas buscando projetos que já existem no Orçamento e não alocando os
recursos adicionais, como deveria ter sido feito, até porque está fazendo um resultado primário muito
elevado para o que seria necessário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Em primeiro lugar, o Deputado nos  coloca 3 tipos de

discussão. Uma é a discussão sobre a possibilidade de se prover recursos adicionais. O outro é um
questionamento sobre se este Orçamento reflete um crescimento de gastos sociais ou não. E, por fim,
há um questionamento sobre reserva de contingência e a questão do superávit primário.

Em primeiro lugar, a realidade macroeconômica do País. Este Governo assumiu o País, todos
sabem, num quadro econômico muito delicado. Ninguém ignora a realidade de um governo que durante
todo o período foi apoiado pelo partido de V.Exa. e que produziu uma situação econômica...

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Até certo ponto.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Durante 8 anos governou o País, fez crescer uma dívida

pública  — é bom lembrá-lo disso — de 60 bilhões de reais para quase 700 bilhões de reais no início
deste ano. Assumimos o Governo com uma inflação apontado para 40% ao ano, o chamado Risco
Brasil, que é a percepção dos investidores e credores acerca da nossa capacidade de honrar
compromissos, em 2 mil e 400 pontos, o que é astronômico, e com o dólar batendo na casa dos 4 reais,
gerando problemas sérios para muitas empresas, inclusive nacionais, endividadas em dólar.

Então, não poderíamos brincar diante de uma realidade dessa. Não poderíamos cometer
políticas expansionistas, liberalizantes. O Governo adotou as políticas que tinham de ser adotadas, ou
seja, cumpriu um programa de política monetária e política fiscal que pudessem recolocar a economia
nos trilhos. É isso que está sendo praticado. Hoje, os resultados dessa política são visíveis a olho nu.
Temos a inflação sob controle. Temos o menor índice de Risco Brasil dos últimos anos, em torno de
600 pontos, em vez de 2 mil e 400 pontos do passado. Temos a inflação absolutamente sob controle e o
dólar na faixa de 2,8 e 2,9 reais.

E mais, nobre Deputado: temos um recorde no saldo da balança comercial brasileira de 22
bilhões de dólares apontados para este ano e, pela primeira vez, um superávit nas contas correntes, o
que nos dá uma situação internacional extremamente confortável.

Este Governo não tem como, no momento em que as taxas de juros estão caindo, a economia
volta a se reanimar.... É bom lembrar que há 4 anos o Brasil não cresce, Deputado. Há 4 anos a
economia brasileira está estagnada, nobre Deputado. Então, o que queremos fazer é a economia
crescer. Para crescer, não há mágica. É preciso que reorganize a economia e que se crie um ambiente
favorável ao crescimento econômico, ao investimento público, mas também ao investimento privado na
economia brasileira.
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É isso que está sendo praticado. As taxas de juros continuam a cair e a reanimação do quadro
econômico está sendo registrada diariamente pela grande imprensa brasileira, pelo IBGE, enfim, pelos
especialistas no assunto.

Manter esse superávit atual é fundamental, porque seria um sacri fício frustrante termos
realizado todo o esforço fiscal até agora e, de repente, mudarmos o quadro fiscal do País e corrermos o
risco de desorganizar novamente a economia brasileira, de tal maneira que nos levasse a uma situação
parecida com a da Argentina.

A Argentina até hoje vive um quadro terrível, com a economia semiparalisada, sem condições de
honrar os seus compromissos e com uma inflação fora de controle.

Então, por conta disso tudo o Governo mantém um superávit alto, sim. Todos nós reconhecemos
que é alto, todos nós reconhecemos que não seria desejável este superávit, mas é o superávit necessário
neste momento, a fim de que possamos voltar a crescer e a gerar empregos na sociedade brasileira.

Sobre recursos adicionais, não tenho como fazer mágica, retirar recursos de qualquer outra
área. Se tirar recursos da chamada reserva de contingência, ou retiro da reserva de contingência
constitucional — estarei cometendo uma ilegalidade —ou retiro da outra reserva de contingência, que é
parte do superávit primário.

Diante desse quadro, o que tínhamos a fazer? Preservar os 2 bilhões e meio das emendas
parlamentares. Poderia tirar dinheiro das nossas emendas parlamentares, seria uma possibilidade, mas
certamente iria causar descontentamentos. Sabe o nobre Deputado que isso iria gerar uma gritaria
geral. Aí, sim, um verdadeiro impasse nesta Comissão.

Então, fizemos um trabalho adequado de substituição de fontes, de cortes que serão criteriosos.
Vamos, evidentemente, fazer os cortes em programas  que não sejam fundamentais, que não sejam
estratégicos, de tal maneira que tenhamos os recursos da saúde reconstituídos de maneira saudável,
propiciando gastos extraordinários na área de saúde.

Sabe o nobre Deputado quanto era o gasto da saúde antes da Emenda Constitucional nº 29?
Quatorze, 15 bilhões de reais. Sabe quanto é agora?  Trinta e três bilhões e quinhentos. Chamo sua
atenção para o fato de que não basta aumentarmos os gastos. Precisamos fazer uma revolução na
gestão da saúde no País também, porque você aumenta o gasto e não se percebe uma melhoria sensível
na qualidade do atendimento, na universalização  do atendimento da saúde no País. Eu já disse,
inclusive, ao Ministro da Saúde que temos de fazer uma revolução no que diz respeito à gestão da saúde
pública no Brasil.

Quero lembrar que ainda do ponto de vista do gasto social nós vamos ter também um gasto
recorde nos programas de transferência de renda, 5 bilhões e 350 milhões de reais, que são recursos
que afetam exatamente aqueles que estão na base da pirâmide, os mais sacrificados, aqueles que estão
abaixo da linha da pobreza em nosso País, fora os  gastos com a educação,  que ainda não são os
desejáveis, mas são gastos superiores, os gastos com reforma agrária, os gastos com assistência social,
enfim, os gastos com segurança alimentar, que compõem um conjunto de gastos sociais que são
significativamente superiores àqueles que vêm sendo praticados nos últimos anos.

Por isso mesmo, defendo que aquilo que procurei fazer foi com enorme bom senso e com boa
fundamentação técnica, porque consultei também os técnicos qualificados nesta Comissão  de
Orçamento.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA – Sr. Relator, eu não tiro, de maneira alguma, o mérito de

V.Exa. de fazer o remanejamento que foi proposto, até porque isso é uma  prática orçamentária que
pode evidentemente ser feita e é legítima. O que eu quis dizer é que o Governo está se apropriando de
um fundo, do Fundo de Combate à Pobreza, que foi criado para gerar recursos adicionais para
investirmos para a inclusão social e simplesmente fazendo uma  readequação de fontes dentro desses
recursos que foram criados para serem adicionais, até porque ele não consegue mais, evidentemente,
ter os recursos necessários para fazer o seu programa de investimento.

Então, cada vez mais isso está acontecendo. E vai para a reserva de contingência, por exemplo,
uma boa parte dos recursos ordinários, cerca de 7 bilhões de reais de recursos ordinários, da  Fonte
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100, que são  recursos que deveriam ser investidos, mas foram cortados os investimentos para serem
colocados para fazer o resultado primário. O resultado primário pode vir até a ser mudado. O Governo
pode fazer uma nova renegociação com o FMI e até rever esses percentuais se achar conveniente e se
assim o cenário externo determinar, como V.Exa. diz, que tem sido favorável em vários aspectos. Mas
estamos esquecendo de 2 pontos. Foi  muito bom da  parte macroeconômica, mas o desemprego
aumentou e a renda caiu para todos os brasileiros. Isso é grave. Isso vai ter repercussão depois sobre o
resultado. Assim, é preciso que observemos também que nunca tivemos 13%  de nível de desemprego,
nem 14,6% de queda na renda. Então, isso é importante frisar, que não é assim também esse cenário
maravilhoso que se está querendo traçar. As condições que estão aí são da política econômica que vinha
sendo feita, do stop and go. Tudo bem, em um determinado momento, todos esses valores
macroeconômicos são excelentes, mas se vem uma crise externa, o Brasil volta a taxa de juros lá para
os 26% e quem paga o preço é a população, que vai continuar desempregada e sem renda para
consumir e entrando em desespero como está hoje. Essa questão precisa ser discutida neste País,
porque isso nós estamos fazendo há mais de 12 anos, uma política que, como V.Exa. muito bem frisou,
é macroeconômica e não faz o País crescer. Na verdade, é um círculo vicioso que vem sendo feito. No
momento em que você cresce um pouquinho, por exemplo, os 3,5 projetados para o ano — não sei se é
muito otimista, mas pode crescer, porque a base está tão baixa hoje, pode até acontecer isso —, pode
ser que amanhã  ou depois venha uma crise externa e nós voltemos de novo à mesma dependência
anterior, porque não saímos disso, e os analistas internacionais todos estão dizendo isso.

Nós melhoramos o nosso cenário, sem dúvida. Penso que este Governo teve a responsabilidade
de continuar a política fiscal que vinha sendo feita, sob pena de estar hoje completamente
desestabilizado até com um pouco mais de 9 ou 10 meses de Governo. Felizmente, fez. Esse é um
compromisso que o Presidente Lula assumiu na campanha dizendo que ia fazer, e fez. Evidentemente,
nós só temos que elogiar essas medidas, mas não podemos ficar nesse círculo vicioso. Assim, penso que
o Orçamento poderia ter sido melhor elaborado, sobretudo nesses aspectos que eu frisei. Quer dizer,
não precisaria vir para cá uma peça orçamentária que V.Exa. precisasse arrumar por falta de cálculo
elaborado pelo Ministério do Planejamento.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino)  – Concedo a palavra, pela ordem, ao

Deputado Machado.
O SR. DEPUTADO MACHADO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Deputado Jorge Bittar há de

concordar comigo que aquilo que parecia um problema complexo revelou-se na verdade uma
atrapalhada cometida pelos técnicos do Ministério do Planejamento. E não foi a primeira com relação a
esse assunto, porque, meses atrás, o Governo Federal encaminhou a esta Casa a LDO, que continha
um artigo que foi aprovado na íntegra e vetado pelo Governo.  Foi esse veto que gerou toda essa
trapalhada, mas graças sobretudo à pressão da sociedade e à disposição da Frente Parlamentar da
Saúde... Não podemos desconhecer o trabalho de V.Exa. para resolver a questão que parecia complexa,
mas, no fundo, graças à pressão da sociedade, houve disposição de V.Exa. para o diálogo e apenas um
remanejamento de fonte de recurso encontrou solução para problema provocado, como já disse, por
técnicos do Ministério do Planejamento e que, de alguma forma, desgastou o Governo. V.Exa.
apresentou solução de forma clara, e espero, como membro da oposição, que essa disposição para o
diálogo permaneça.

Quero tranqüilizar a base aliada, porque o Partido da Frente Liberal está disposto a colaborar.
Estamos aqui para ajudar, porque fazemos oposição com espírito público, pensando naturalmente que
o Brasil deve retomar o crescimento, deve crescer a níveis que permitam resolver esse problema que
angustia grande parte da população do País.

Meu caro Relator, precisamos crescer e gerar emprego para atender à expectativa de milhões e
milhões de desempregados espalhados por todo este Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – Com a palavra o Deputado Virgílio
Guimarães.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, preliminarmente, pergunto à
assessoria como a anda a Ordem do Dia da Câmara, porque o pisca alerta costuma ficar em defasagem
com os acontecimentos reais. Fui informado de que a Ordem do Dia está-se encerrando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – Deputado Virgílio Guimarães, a Ordem do
Dia não foi encerrada, a discussão avança. O Deputado Inocêncio Oliveira, que preside a sessão, me
disse que a Ordem do Dia iria impreterivelmente até às 20h. Portanto, não temos ainda nenhuma
informação do plenário no sentido de que a sessão tenha sido encerrada. Portanto, vamos dar
seqüência a esta discussão preliminar. Não é a discussão da Pauta nº 30, nem do parecer preliminar.
Apenas ensejei a discussão para que o  Plenário da Comissão de Orçamento pudesse tomar
conhecimento das modificações e do remanejamento dos recursos e de fontes que o Relator Jorge Bittar
fez para a emenda ao Orçamento.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Pois não, Presidente. Sábia decisão de V.Exa., mas
fui informado de que houve novo entendimento no sentido do encerramento às 19h. Já que estamos
discutindo a sábia decisão de V.Exa. de manter esse assunto em pauta, gostaria de pronunciar-me
sobre ele.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, o novo Governo tem intenção de estabelecer o que poderemos
chamar de verdade orçamentária, ou seja, o caminho mais curto para que o Orçamento, que é lei
autorizativa, seja efetivamente cumprido, é a verdade orçamentária.

O Orçamento, que efetivamente se ajusta às variáveis reais da economia, fatalmente é aplicado
ou quase que totalmente aplicado, goste o Governo ou não. O que facilita o Executivo a não aplicar o
orçamento é exatamente a distinção entre o formal, o legal e o real. Enquanto o legal estiver em
defasagem com o real, por superestimativa de receita etc., esta Casa está se concedendo facilidades na
elaboração do Orçamento, mas concedendo ao Executivo enormes facilidades na execução.

Portanto, ao buscar a verdade orçamentária, o novo Governo aproxima-se, dá passos reais no
sentido de torna-se ele próprio mais ajustado à verdade parlamentar, legislativa, o que deveria ser
interesse de nós todos. Este ano estamos fazendo esforço enorme para isso.

Sr. Presidente, sugiro que nos próximos anos déssemos passos mais significativos nesse sentido.
Por exemplo, a questão da Emenda nº 29, da Saúde. O que diz a emenda constitucional? Que os gastos
de saúde devem observar determinados limites mínimos, observado no caso do Governo Federal e da
União o crescimento do PIB vis-à-vis os gastos colocados como mínimos da saúde no ano anterior. Ora,
Sr. Presidente, se estamos falando em execução de orçamento, não estamos falando, evidentemente, de
projeto de lei orçamentária, porque o projeto de lei orçamentária, ao chegar aqui, é emendado. Por
exemplo, as emendas individuais destinadas à saúde fatalmente virão compor os gastos com a saúde,
se quisermos que as emendas sejam efetivamente uma antecipação da realidade.

Então, é natural que o Governo mande o projeto com certa folga para que aqui a Casa faça o
complemento. Deveríamos até ter as nossas emendas individuais apresentadas — olha só a inovação —
por ocasião da discussão das diretrizes orçamentárias, porque as emendas individuais não se referem a
grandes remanejamentos de projetos nacionais, são emendas de projetos menores que correspondem às
observações feitas pelo Parlamentar na vida econômica e social do País. E se apresentássemos as
emendas por ocasião das diretrizes orçamentárias, teria tempo para ser analisado do ponto de vista
técnico e essas emendas já viriam incorporadas aos gastos previstos pelo Governo Federal no projeto de
lei, porque a diretriz orçamentária é diretriz para o projeto de lei.  É diretriz, para quem? Para o
Executivo elaborar, segundo essas diretrizes, o projeto que enviará para Casa.

Ora, nossas emendas deveriam fazer parte dessas diretrizes, e se eventualmente o Governo não
concordasse por falta de projeto, por falta de coerência com as obras em andamento, depois teríamos
tempo, na Lei Orçamentária, para fazermos emendas e restaurar aquilo que devêssemos. E aí teríamos
as emendas já ajustadas também aos mínimos condicionais para a saúde e para a educação.

Feita essa observação, que não é para agora, é para fazer parte de acervo de idéias que
deveremos debater para  o futuro, quem sabe para o ano que vem, queria debruçar-me sobre o tema
apresentado pelo nobre Relator, Deputado Jorge Bittar.

Sr. Relator, essa solução é extremamente adequada, até porque, à medida que conseguirmos
algum recurso adicional, podemos ir recompondo aquelas fontes que V.Exa. cortou. Portanto, V.Exa.
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não desfigurou o Orçamento do Governo Federal, conseguiu alcançar os objetivos da Casa e da
sociedade ao assegurar os recursos para educação e já coloca agora o caminho para recomposição caso
venhamos obter, como todos esperamos, maior afrouxo orçamentário para o ano que vem.

Concluo, dizendo que sou admirador do Deputado Luiz Carreira, que está ali ao lado do Relator,
mas não poderia deixar de discordar do pessimismo exposto pelo Deputado. As emendas, Deputado
Luiz Carreira, que fazemos aqui respeitam o orçamento apertado, mas os indicadores do País indicam
situação melhor. Sei que V.Exa. presta grande serviço, diligente que é na oposição. E deve manter essa
postura — acredito que mantenha — com o diálogo que tem procurado ter. Mas dizer que estamos
condenados a ter um desemprego aberto e crônico e que não há possibilidade de sair dessa situação,
acho que V.Exa. não devia passar aqui esse pessimismo. Eu aprendi a admirá-lo. Falo isso porque se
fosse outro Deputado, Deputado Luiz Carreira, eu não estaria dando a importância que dou a suas
palavras, porque aprendi a respeitar muito V.Exa., que é um dos Deputados que mais trabalham em
áreas difíceis como o sistema tributário e o Orçamento, com seriedade, dedicação, crítica, mas também
com abertura e de uma maneira construtiva para o País, não apenas para a Bahia.

Esse esforço que estamos fazendo no Orçamento se insere num esforço nacional, e faço-o com
otimismo, porque espero que o façamos até mais rapidamente do que o País possa estar esperando.
Acredito que no Natal deste ano já teremos mais alegrias, com maior atividade econômica, com lojas
cheias, com filas nos restaurantes para as comemorações natalinas, e que o ano que vem será pleno de
felicidades, mas sei que para tudo isso teremos a colaboração do Deputado Luiz Carreira, que
manifestou aqui, talvez a contra gosto, pessimismo, mas sei que juntos vamos ter um 2004 muito
melhor do que 2003.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, fui citado nominalmente pelo Deputado
Virgílio Guimarães. Queria ter o direito pelo menos à réplica. É rápido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Deputado Virgílio, em momento algum  fiz qualquer

consideração no sentido de que se deveriam perpetuar o desemprego e a queda da renda. Eu apenas
estou dizendo que isso é fruto da política macroeconômica que o Governo implantou. Melhoraram os
resultados macroeconômicos, mas não melhorou a vida da população. Em nenhum momento disse que
isso vai-se perpetuar. Isso pode até melhorar, mas, como eu frisei, desde que não haja um terremoto
internacional que faça com que volte tudo à estaca zero.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Obrigado, Deputado Luiz Carreira.
Passo a palavra ao ilustre De putado Eduardo Valverde.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, cumprimento o Relator do

Orçamento de 2004 pelo ato de ousadia e também de muita criatividade em construir um Orçamento
dentro de uma perspectiva real. Sabemos que o Orçamento público historicamente é uma peça de
ficção. Contemplava-se no Orçamento todos os tipos de interesses corporativos de grupos mais
organizados, interesses econômicos, e o Presidente da República simplesmente não executava o
Orçamento. Basta ver o Orçamento deste ano, 2003. Mesmo com os cortes já realizados, sua execução
vai ser superior ao que foi o Orçamento de 2002, demonstrando que os orçamentos passados eram
mera peça de ficção para contemplar interesses de lobbies muito bem organizados no Congresso
Nacional. O que menos importava era o interesse público; o importante era o interesse de setores muito
bem identificados, que têm aqui no Congresso Nacional representações muito bem fincadas.

Apontamos para um Orçamento realista em um contexto de um Brasil que começa neste
momento a se soerguer de um período de extrema fragilidade externa, saindo de uma concepção que
endividou o País com a farra fiscal, onde para suplementar o déficit público teve-se muitas vezes que
financiar esse déficit com empréstimos internacionais, com emissão de títulos para poder satisfazer os
interesses muito bem localizados de determinadas corporações. Hoje passamos para um orçamento
realista, onde se mantém o superávit primário como fundamental para evitar a agiotagem com os títulos
brasileiros, reduzir a nossa fragilidade e, nesse contexto, trilhar com muito maior segurança. É essa
segurança que espanta, que talvez deixa em desacerto a atual Oposição, antes Situação, porque vai
deixar de ter instrumento para manter privilégios. Quando se direciona boa parte dos recursos para a
educação e para as áreas sociais, o objetivo da política do Governo Lula visa elevar a qualidade de vida,
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minorar o grave quadro de desigualdade social que o Brasil apresenta, de tal forma que a população
com melhor acesso à educação, com melhor padrão de saúde... Nesse ponto quero, inclusive, divergir
um pouco da bancada da Saúde no Congresso Nacional, porque não é somente de dinheiro que a saúde
precisa. Como bem falou o Relator, é de gestão. Podemos jogar um caminhão de dinheiro em certos
Municípios, mas nem por isso a qualidade da saúde iria melhorar, porque este País gasta milhões na
compra de um aparelho de ressonância magnética mas é incapaz de gastar alguns tostões para ensinar
uma criança a lavar as mãos antes de comer, o que evitaria um monte de verminoses. Então, essas
distorções na aplicação dos recursos públicos, muitas vezes, não visam diretamente a população, o
interesse público, mas, sim, como já dito anteriormente, interesses de corporações muito bem
estruturadas.

Mas, voltando à linha de pensamento, hoje, a fragilidade externa do Brasil, a sua dependência
externa já aponta um outro caminho; ou seja, as turbulências internacionais hoje já não afetariam mais
a economia, a condução de uma política econômica pautada na segurança e na perspectiva de
direcionar o investimento privado, de o Estado passar a ter condições de promover política pública de
maneira consistente. Os instrumentos colocados pelo Governo na peça orçamentária foram muito bem
precisos. O Relator teve o cuidado de fazer os acertos para que, no debate político com os relatores-
setoriais, possamos aprimorar.

Concluo, dizendo que apesar de todas as críticas que o Governo vem recebendo, apesar de todo o
rancor que a atual Oposição vem destilando contra o Governo, quem governou durante todo esse
tempo, por não ter mais o que fazer, por não ter mais o que tirar para si da máquina pública, hoje se
resume no papel de fazer crítica, porque o bonde da história passou, e a história não perdoou essa elite
política que teve tudo para colocar o País no rumo correto e não o fez. Agora a população brasileira
apontou uma nova força política, uma nova concepção de Governo, e essa nova concepção de Governo
está dando direção à política econômica, à política social e uma condução ética, moral dos interesses
públicos, do Governo, do povo brasileiro.

São estas as palavras que eu gostaria de registrar neste momento, aguardando que o nosso
Presidente reabra os trabalhos para que possamos fazer a leitura do Orçamento, a fim de que o Brasil
possa prosseguir o seu caminho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, gostaria apenas da atenção do Sr.

Relator no seguinte sentido: se temos um acordo sobre as sub-relatorias, se estão distribuídas as sub-
relatorias ou não; se não estão, eu gostaria que pudéssemos caminhar no sentido de resolver essa
pendência, porque isso é importante para os partidos. Se não há possibilidade de encaminhar a questão
das sub-relatorias, nós não temos vontade de votar o relatório preliminar. Vamos resolver as
pendências de uma vez só.

Então, eu gostaria de encaminhar nessa forma. Eu sou contra essa emenda de Senador. Desde o
começo fui contra a emenda de Senador. Até não vou pedir verificação sobre emenda de Senador, a não
ser que as sub-relatorias não estejam definidas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, gostaria de uma informação:

efetivamente, a Ordem do Dia da sessão plenária da Câmara já terminou?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Já solicitei informações à assessoria.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Para ser mais sucinto e breve na minha fala, primeiro

quero dizer que este País, o Congresso e a Comissão Mista de Orçamento vivem novos tempos. Eu
imagino a dificuldade de alguns Deputados e Senadores, talvez até mais antigos nesta Comissão, com a
novidade de se trabalhar com números reais, verdadeiros. Entendo, isso é uma mudança profunda.
Havia nesta Comissão — eu tive o privilégio, durante 4 anos, de participar desta Comissão Mista de
Orçamento — quase um faz-de-conta. Fazíamos de conta que conseguiríamos arrumar umas receitas
para daí o Relator-Geral e os relatores-setoriais conseguirem abarcar ou atender os interesses e as
emendas da maioria dos Deputados e Senadores.

É difícil essa mudança, essa transição, eu sei disso, porque efetivamente falar da realidade é
mais complexo. Nós temos essa coragem. Imagino a pressão que o Deputado Jorge Bittar está sofrendo,
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porque desde o início tem dito que nós não faremos pirotecnia, não criaremos factóides e vamos
efetivamente trabalhar com a realidade; e a realidade deste  País ainda é muito dura. Mas claro que nós
teremos, após a resolução da pendenga em relação à Emenda Constitucional nº 29, relativa à Saúde,
mais uma questão a resolver.

A reforma tributária neste momento está ainda tramitando no Senado Federal, e sabemos que o
Orçamento que estamos aqui discutindo não traz algumas modificações que a reforma tributária trará a
este País a partir do ano que vem — fundamentalmente, a repartição para os Estados e Municípios da
CIDE, que é algo que não se cogitava quando esse documento chegou à Casa, além também da criação
do Fundo de Recuperação dos Estados, que têm muita exportação, que também, segundo estimativas,
trará uma perda de receita à União na faixa de 6 bilhões de reais. Nesse sentido, teremos que rediscutir
ainda as emendas, as despesas em função das modificações que teremos nas nossas receitas.

Mas, de qualquer forma, Sr. Presidente, Sr. Relator e demais membros da Comissão, sabemos
que tivemos coragem de aprovar na Câmara pelo menos duas reformas complicadas, complexas: a
reforma da Previdência e a reforma tributária,  que modificam sensivelmente o esboço e principalmente
o bojo da tributação neste País.

Lembro que todo ano temos que, antes de iniciarmos as discussões das nossas emendas,
separar o déficit da Previdência, o que limita muito os outros setores que pouco têm para fazer aqui.
Mas não tenho dúvida de que essa nova forma de atuação, com muito diálogo e principalmente com
muita transparência, será absolutamente absorvida na Comissão Mista de Orçamento. Apesar, às
vezes, de interesses contrariados, mas os Deputados e Senadores que participam desta Comissão
sabem que não existe almoço grátis, que não existe milagre, não existe receita sem saber claramente da
onde virá. Então, não tenho dúvidas de que mesmo com as dificuldades iniciais de absorver essa nova
forma de discutir orçamento, algo que era repetido muitas vezes... Lembro aqui alguns Deputados, hoje
Senadores, que falavam sistematicamente: “Temos, de uma vez por todas, de tratar de um orçamento
real factível. Não podemos continuar fazendo de conta”. Faço questão de lembrar alguns Deputados que
hoje já não estão mais junto a nós: o ex-Deputado João Fassarella falava muito isso, o ex-Deputado
João Coser, que hoje está no Espírito Santo, deveria ter vindo talvez como Senador, mas a população do
Espírito Santo não quis isso. Mas não tenham dúvida de que aquilo que foi sistematicamente martelado
por alguns Deputados e Senadores começa a criar corpo. Percebo, inclusive, na Oposição, que alguns
Deputados e Senadores do PFL e do PSDB que durante anos falavam isso começam a perceber. Apesar
de achar que nós, na verdade, poderíamos ter avançado na discussão — vamos ter um tempo muito
limitado para discutir efetivamente os relatórios-setoriais, inclusive o PPA — acredito que agora
começamos a deslanchar e, através do diálogo e da transparência, efetivamente poderemos oferecer ao
Brasil, a partir de 2004, um Orçamento real, um Plano Plurianual que comece a contemplar
planejamento no País. Infelizmente, planejamento não é algo comum. Não tenho dúvida de que novos
tempos virão. O exercício que estamos fazendo, apesar das dificuldades, fará com que novos tempos
venham.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – Concedo a palavra ao Deputado Márcio

Reinaldo Moreira.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de

congratular-me com o Relator, Deputado Jorge Bittar, e cumprimentá-lo, porque na recomposição de
gastos com saúde tomou atitude sábia e corrigiu um problema no Grupo Pioneiras Sociais. A proposta
que chegou à Casa foi infeliz. Deve ter ocorrido falha administrativa ou de leitura de números. O
complexo de primeira qualidade que temos no País ficou totalmente comprometido pelos números que
aqui chegaram. Foi dado passo gigantesco para se corrigir o fato. Sei que ainda não é o suficiente.
Recentemente, li no jornal Correio Braziliense matéria de um Senador e vi que o número é bem maior.
Em audiência que tive com administradores daquela organização pude constatar isso.

Fico feliz ao ver a sensibilidade do Relator. Houve uma recomposição rápida, após o movimento
ocorrido na Câmara. O Governo foi sensível e autorizou que o Relator fizesse articulação com órgãos do
Governo para corrigir a matéria.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

33

Participei hoje de reunião na Comissão de Educação e Cultura e lá vi o drama que vivem as
universidades. Talvez seja um problema da mesma dimensão do vivido pela saúde brasileira. Preocupo-
me em como equacionar isso. Sabemos que as propostas do Orçamento elaboradas pelos técnicos do
Governo se baseiam na Emenda Calmon, naqueles números. Hoje vemos que a universidade pública
está chegando a um ponto de inviabilização de funcionamento, sendo limitado o seu crescimento
efetivo. As universidades privadas, que cresceram muito nos últimos 8 anos, começam a dar sinais de
exaustão. A nossa população tem a renda achatada e os alunos não dispõem de poder aquisitivo
adequado. Isso inviabiliza o funcionamento das universidades particulares.

Esta Comissão e o trabalho que será feito é de alta complexidade, mas ficamos felizes em ver que
o Relator, em prazo tão rápido, antes mesmo da aprovação do relatório preliminar, retoma a discussão
sobre a saúde de modo exemplar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – Encerrada a Ordem do Dia no plenário da

Câmara dos Deputados, damos início à Ordem do Dia desta Comissão.
Como temos um acordo de Lideranças para votar o Projeto de Lei nº 33, vamos fazer inversão de

pauta, já que a inicial seria a Pauta nº 30. Apreciaremos a Pauta nº 31, se o Plenário assim concordar.
Submeto à votação a inversão de pauta, para que possamos votar o item 1 da Pauta 31, Projeto de

Lei nº 33.
Em votação na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA  – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – Sr. Presidente, a bancada do PMDB decidiu, por

unanimidade, que não está de acordo em votar nada na Casa hoje até que decidamos a questão das
sub-relatorias. Associando-me aos pares, solicitamos verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – Deputado José Borba, este não é o
momento para essa solicitação. No momento oportuno, V.Exa. poderá pedir verificação de quorum.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – Até mesmo para inversão de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – No momento oportuno, V.Exa. pedirá.
Em discussão a matéria na Câmara dos Deputados. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação.
Os Srs. Deputados que concordem com a proposição, permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada na Câmara dos Deputados, contra os votos dos Deputados José Borba, Mauro Lopes,

André Luiz, Waldemir Moka e Pedro Chaves.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com a proposição, permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – Sr. Presidente, continuo a insistir no pedido de verificação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – Deputado José Borba, já passou o

momento, que seria na proclamação do resultado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – Não, não passou.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – V.Exa. não fez o pedido.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – Pedi, sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – Deputado José Borba, a matéria está

vencida. V.Exa. terá oportunidade de pedir na próxima votação.
Submeto a matéria à votação no Senado.

Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam como se acham. (Pausa.)  Aprovada.
Está invertida a pauta.

Passemos ao item nº 1 da Pauta nº 31.
Projeto de Lei nº 33, que acresce parágrafo ao art. 59 da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003,

que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2004.
Concedo a palavra ao Relator, Deputado Rafael Guerra.
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O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este projeto se
refere à retificação do § 2º do art. 59 da LDO. Ele foi distribuído a todos os Parlamentares. Preciso ler o
parecer ou apenas a conclusão? (Pausa.) Então, somente a conclusão.

O voto que apresento foi negociado com a Frente Parlamentar da Saúde e com os
Deputados da base do Governo. O Governo entendeu que a inclusão dos recursos do Fundo da
Pobreza juntamente com a Emenda nº 29 não era boa solução nem bom exemplo e concordou
com essa modificação.
Portanto, meu voto, alicerçado nas razões e argumentos expendidos em nosso relatório, é pela

aprovação do Projeto de Lei nº 33, de 2003, na forma do substitutivo que submetemos à elevada
consideração dos Srs. Parlamentares.

O Substitutivo é o seguinte:
Art. 1º. O art. 59 da Lei n º 10.707, de 30 de julho de 2003, passa a

vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
§ 3º. Para efeito do inciso II do caput, consideram-se como ações de

serviço público de saúde a totalidade das dotações do Ministério da Saúde,
deduzidos os encargos previdenciários da União, os serviços da dívida e a
parcela das despesas do Ministério financiada com recurso do Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza.

§ 4º. A demonstração da observância do limite mínimo, previsto no §
3º deste artigo, dar-se-á no encerramento do exercício financeiro de 2004.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - O parecer está em discussão.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, na verdade, está sendo corrigido erro do

próprio Governo, com o restabelecimento da situação anterior.
Tudo isso poderia ser evitado, como frisei em discussão preliminar, se os recurso tivessem sido

alocados adequadamente, inclusive na proposta orçamentária deste ano, razão por que o Relator teve de
fazer essa adequação.

O Governo tem margem e sabe como fazer isso, mas não o faz porque não quer, porque não dá
um sinal para o Congresso de que existe a possibilidade de fazer remanejamento no próprio Orçamento,
sobretudo com estimativas de pagamento do serviço da dívida. O Governo sabe muito bem que não irá
pagar o montante originalmente estimado no Orçamento, uma vez que há queda do dólar em relação
aos contratos externos. Há margem e possibilidade. O Governo não faz porque não tem interesse. Ele
quer manter o Orçamento baixo e muito ajustado, para alcançar resultado primário melhor. Com isso,
dentro dos seus objetivos, equaciona as questões macroeconômicas do País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concedo a palavra ao Deputado Anivaldo
Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro com
muita satisfação a participação ativa do Deputado Rafael Guerra, que chamou a atenção do Governo e
de toda a sua bancada para o grave equívoco que consta no PPA.

Se o Governo tivesse tido a percepção, ao elaborar o projeto, de fazer a correção, o Congresso
Nacional teria ganho tempo.

No momento em que o assunto foi levantado nesta Comissão pelo Deputado Rafael Guerra, o
tema ganhou corpo. Lamentamos que tenha decorrido tempo significativo para o Governo compreender
que o Deputado Rafael Guerra estava correto e precisava ser feita a correção em benefício do
aperfeiçoamento e do cumprimento da Medida Provisória nº 29 e do Orçamento da União.

Parabenizo o Deputado Rafael Guerra, do meu partido, pela sua competência e determinação.
Sua contribuição não foi só para a Comissão de Orçamento e o Congresso, mas para o povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concedo a palavra ao Deputado Machado.
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O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Presidente, já tive oportunidade de me manifestar sobre o
trabalho do Deputado Rafael Guerra como Presidente da Frente Parlamentar de Saúde. No seu
substitutivo, S.Exa. procura corrigir equívoco cometido pela equipe do Governo Federal.

A Casa aprovou na íntegra artigo constante do projeto originalmente encaminhado pelo Governo,
que resolveu vetá-lo. O substitutivo do Deputado Rafael Guerra procura, de uma vez por todas,
solucionar o impasse. Temos de reconhecer que o Governo se sensibilizou, sobretudo em razão das
pressões da sociedade
Posicionamo-nos, portanto, favoravelmente ao substitutivo do Deputado Rafael Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, na verdade, em razão do acordo

realizado nesta Comissão, nós, do PFL, pelo contrário, sempre demonstramos boa vontade, desejo de
não obstruir os trabalhos da Comissão, mas não podemos deixar de registrar que o Governo deixou
muito a desejar no envio do Orçamento da União para o exercício de 2004. Basta ver o absurdo que
houve com os recursos destinados à Saúde. Graças à Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e aos
Deputados do PFL, principalmente, que se insurgiram desde o primeiro momento em relação — vamos
assim considerar — ao equívoco, à tentativa de se utilizar recursos da Saúde em outras áreas, vai ser
feita a correção. Mas o fato é que o Governo recuou para não perder triplamente: na sua base aliada, já
que muitos Parlamentares governistas se insurgiram, juridicamente e perante à opinião pública.

Sr. Presidente, aguardaremos a votação do parecer preliminar do nobre Deputado Jorge Bittar
para emendar essa peça orçamentária e promover os ajustes que consideramos necessários e
indispensáveis para corrigir equívocos como o ocorrido no Setor Saúde e em tantos outros, que, no
momento oportuno, iremos demonstrar à sociedade brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, era esta a minha manifestação a respeito da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Tem a palavra o Deputado Rafael Guerra.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, antes que V.Exa. coloque o parecer em

votação, quero fazer alguns registros que julgo importantes.
Em primeiro lugar, este momento é fruto de uma grande negociação suprapartidá ria nesta Casa

— todos os partidos dela participaram — e da mobilização da sociedade civil.
Quero registrar inclusive, em relação ao Relator, Deputado Jorge Bittar, a contribuição sempre

equilibrada de S.Exa. durante todo o processo e o fato de ter dado a entender ao próprio Governo que
gostaria de atender às reivindicações do Setor Saúde. Isso foi, sem dúvida alguma, de grande ajuda,
como também vários Líderes da base do Governo terem participado dos entendimentos.

De modo que — repito — este momento é fruto de um grande acordo.  Agradeço aos colegas as
referências que fizeram a mim, mas tenho a obrigação de repassar esses cumprimentos aos colegas da
Casa, da Frente Parlamentar da Saúde e da base do Governo, na pessoa do Relator, que ajudaram a
construir esse acordo. Na verdade, além de estarmos votando neste momento a retificação da LDO,
ontem já discutimos com o Relator, Deputado Jorge Bittar, como serão aplicados os recursos que estão
sendo devolvidos ao orçamento da Saúde e também estivemos no Ministério da Saúde. De modo que se
está construindo um processo que resgata o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29 e passa
para os Estados a informação de que a referida emenda será cumprida.

Era o registro que gostaria de fazer. Agradeço mais uma vez a V.Exa., Sr. Presidente, a
oportunidade. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Não havendo mais quem queira discutir,
está encerrada a discussão.

Passo à votação da matéria, ressalvados os destaques na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com a proposição permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Nominal, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Verificação na Câmara dos Deputados, a

pedido do PMDB. Há apoiamento? (Pausa.)
Com apoiamento.
Passamos à verificação na Câmara dos Deputados. Solicito ao Deputado Sérgio Miranda que

proceda à chamada na Câmara dos Deputados.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Vou chamar os Deputados titulares do PT: Deputado
Ary Vanazzi, como vota V.Exa?

O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado João Magno. (Pausa.) Ausente. Deputado

Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Paulo Bernardo. (Pausa.) Ausente. Deputado

Vignatti. (Pausa.) Ausente. Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Vamos encerrar a votação no PT.

Deputado Devanir Ribeiro.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO – “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Faltam 3 votos. Com o Deputado Devanir Ribeiro

faltam 2. Deputado Eduardo Valverde.(Pausa.) O Deputado João Magno votou. Deputado Devanir
Ribeiro votou. Deputado Eduardo Valverde, que estava presente... Deputado José Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Completou o PT.  Onze votos “sim”.
Titulares do PFL. Deputado Carlos Melles. (Pausa.) Deputado Claudio Cajado. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - “Sim”, com ressalva.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Gilberto Kassab. (Pausa.) Deputado José

Rocha. (Pausa.) Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Lael Varella. (Pausa.) Deputado Machado.
O SR. DEPUTADO MACHADO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Osvaldo Coelho. (Pausa.) (Pausa.) Deputado

Pauderney Avelino.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - O Presidente não vota.
Faltam 6.
Deputado Carlos Nader. (Pausa.) Deputado João Batista. (Pausa.) Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado João Batista. (Pausa.) Deputado Cleuber

Carneiro. (Pausa.) Deputado Fernando de Fabinho. (Pausa.) Deputado Gervásio Silva. (Pausa.) Deputado
José Roberto Arruda. (Pausa.) Deputada Kátia Abreu. (Pausa.) Deputada Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Marcos Abramo. (Pausa.)
Votaram 6 Deputados do PFL; faltam 4 votos.
PMDB : Deputado Darcísio Perondi. (Pausa.) Deputado José Borba. Ele foi o autor do pedido.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Pela ordem, Sr. Presidente. Se o Deputado José Borba não

está presente, caiu a verificação.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Está presente. Qual é o seu voto, Deputado?
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Quem pediu a verificação é obrigado a votar, Sr.

Presidente. Se não está presente, caiu a verificação. Isso é regimental
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado José Borba, como vota V.Exa.?
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Voto “sim”.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Não existe verificação.
(Não identificado) - É questão de consciência. Deixem-no votar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Deputado José Borba, V.Exa. deverá

manter o voto “contra” que V.Exa. deu antes de pedir verificação.
(Não identificado) - Mas é questão de consciência dele.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Mantém o voto contra?
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Eu confirmei o voto contra.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado José Borba: “não”. Deputado José Priante.

(Pausa.) Deputado José Priante. (Pausa.) Deputado Marcelino Fraga. (Pausa.) Deputado Marcelino
Fraga. (Pausa.) Deputado Mauro Lopes. (Pausa.)

Quero alertar a bancada do PMDB no sentido de que os Deputados que deram apoiamento têm
de votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Peço aos Srs. Parlamentares que estão em
pé que tomem assento. Há lugar de sobra para acomodar a todos. Solicito também que façam silêncio,
para que possamos dar prosseguimento à verificação de votação.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Eu quero apenas alertar que quem pediu apoiamento
tem de votar. Não pode se ausentar. Deputado Mauro Lopes. (Pausa.) Deputado Mauro Lopes. (Pausa.)
Deputado Olavo Calheiros. (Pausa.) Deputado Pedro Chaves — esse tem que votar, senão cai o
apoiamento. Deputado Pedro Chaves. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, o Regimento tem que ser cumprido. O
Regimento diz claramente que quem pediu...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Deputado João Magno, por favor.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Mas o Deputado Sérgio Miranda já leu toda a lista do

PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Deputado, estamos procedendo à

verificação. Não se preocupe. A votação está sendo devida e regimentalmente verificada.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Pedro Chaves, mais uma vez o estou

chamando para o voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Deputado Pedro Chaves. (Pausa.) Ausente

S.Exa.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Pedro Novais. (Pausa.) Deputado Pedro

Novais. (Pausa.) Deputado Wilson Santiago. (Pausa.)
Vou chamar os Suplentes do PMDB.
Deputado Silas Brasileiro. (Pausa.) Deputado Silas Brasileiro. (Pausa.) Deputado Waldemir

Moka. (Pausa.) Deputado Waldemir Moka. (Pausa.) Alerto que o Deputado Waldemir Moka deu
apoiamento para o pedido de verificação. Deputado Waldemir Moka. (Pausa.) Deputado Zé Gerardo.
(Pausa.) Deputado Zé Gerardo. (Pausa.) Deputado Paulo Afonso. (Pausa.) Deputado Paulo Afonso.
(Pausa.) Deputado André Luiz. (Pausa.)Deputado André Luiz. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Deputado Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - É sobre o processo de verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Aguarde um momento, Deputado João

Leão, que eu quero ouvir o Deputado Sérgio Miranda.
Já concluiu, Deputado Sérgio Miranda?
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Não.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - É sobre o processo de votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Pois não.
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O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, o que acontece? Os Deputados que deram o
apoiamento são obrigados a ficar na reunião, para que se proceda à contagem da presença deles.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Deputado João Leão, não se preocupe,
nem V.Exa. nem qualquer um outro Parlamentar: a verificação de votação será feito de acordo com o
Regimento. Até o final do procedimento de verificação de votação, se os Parlamentares que deram
apoiamento ao pedido de verificação não estiverem presentes, cairá, portanto, o pedido de verificação.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputados do PSDB. Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. (Pausa.)

Deputado Bismarck Maia. (Pausa.) Deputado Eduardo Gomes (Pausa.) Deputado Helenildo Ribeiro.
(Pausa.) Deputado Narcio Rodrigues. (Pausa.) Deputada Professora Raquel Teixeira.

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Rafael Guerra.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - É o Relator do projeto.
Vou chamar os Suplentes. Dos 8 titulares, apenas 3 votaram.
Deputado Paulo Kobayashi. (Pausa.) Deputado Antonio Cambraia. (Pausa.)
Vou chamar os Deputados do PP. Deputado Francisco Dornelles. (Pausa.) Deputado Francisco

Dornelles. (Pausa.) Deputado Márcio Reinaldo Moreira. (Pausa.) Deputado Nelson Meurer. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Márcio Reinaldo: “sim”. Deputado Nelson

Meurer. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Nelson Meurer: “sim”.
Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) Deputado Roberto

Balestra. (Pausa.) Deputado Roberto Balestra. (Pausa.)
Vou chamar os Suplentes do PP. Deputado Leonardo Vilela. (Pausa.) Deputado Mário

Negromonte. (Pausa.)
PTB: Deputado Eduardo Seabra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SEABRA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputada Elaine Costa. (Pausa.) Deputado José Carlos

Elias. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado José Chaves. (Pausa.) Deputado José

Chaves. (Pausa.) Deputado Jovair Arantes. (Pausa.)
Suplentes do PTB. Deputado Pedro Fernandes. (Pausa.) Deputado Homero Barreto. (Pausa.)
PL: Deputado Humberto Michiles. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - “Sim”. Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Milton Monti. (Pausa.) Deputado Wellington

Roberto. (Pausa.)
Vou chamar os Suplentes do PL. Deputado Sandro Mabel, V.Exa. assinou?
O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Assinei, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Sandro Mabel.
O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Almir Moura. (Pausa.)
PSB. Deputado Alexandre Cardoso(Pausa.) Deputado Dr. Evilásio. (Pausa.) Deputado Pastor

Francisco Olímpio.
O SR. DEPUTADO PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Renato Casagrande.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - “Sim”, Sr. Presidente.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado Beto Albuquerque.
O SR. DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputados do PPS:
Deputado Cezar Silvestri. (Pausa.) Deputado Cezar Silvestri. (Pausa.)
Deputado Geraldo Resende. (Pausa.) Deputado Geraldo Resende. (Pausa.)
Deputado Agnaldo Muniz. (Pausa.)
Deputados do PDT: Deputado Dr. Hélio. (Pausa.) Dr. Hélio. (Pausa.)
Deputado Mário Heringer.
O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - “Sim.”
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Deputado André Zacharow. (Pausa.)
Deputado Manato.
O SR. DEPUTADO MANATO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Completou-se o PDT.
Deputado Carlos Melles, do PFL.
O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - “Sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Ainda faltam 3 do PFL.
Deputado Ronaldo Dimas, do PSDB.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Algum mais?
Deputados do PCdoB: Deputado Sérgio Miranda, “sim”.
Deputado do PRONA: Amauri Robledo Gasques. (Pausa.)
Deputado do PV: Leonardo Mattos. (Pausa.)
Deputado do PMN: Deputado Jackson Barreto. (Pausa.)
Deputada Lúcia Braga, Suplente do PMN. (Pausa.)
Deputado do PV: Edson Duarte. (Pausa.)
Deputado do PRONA: Ildeu Araújo. (Pausa.)
Deputado Wellington Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - “Sim.”
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Vamos conferir, rapidamente, para encerrar a votação.
O PT completou. Votaram todos os 11.
Do PFL, votaram 7 em 10; faltam 3. Algum Deputado do PFL não votou? (Pausa.)
Dos Deputados do PMDB, apenas o Deputado José Borba votou. Quero informar ao Presidente

que o Deputado Pedro Chaves, que pediu verificação, e o Deputado Waldemir Moka, que deu também
apoio à verificação, não votaram.

Dos Deputados do PSDB, votaram 4 em 8; faltam 4.
O SR. DEPUTADO AMAURI ROBLEDO GASQUES - Sr. Presidente, pelo PRONA, meu voto é

“sim”.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Amauri Robledo Gasques, do PRONA, votou “sim”.
Alguém do PSDB, Suplente, não votou? (Pausa.)
Alguém do PP não votou? (Pausa.)
Deputado Pedro Chaves, V.Exa. tem de votar. V.Exa. deu apoiamento à verificação.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Pedro Chaves vota “não”.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, uma questão de ordem. Se aqueles que

pediram...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nós estamos em verificação agora.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - ... verificação e aqueles que deram apoio não votarem, fica

prejudicado o pedido, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É preciso que votem.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Dos Deputados do PTB, alguém deixou de votar?

(Pausa.)
Dos Deputados do PL ninguém precisa votar.
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Do PSB falta 1 voto. Alguém não votou? (Pausa.)
Dos Deputados do PL ninguém precisa votar.
Do PSB falta 1 voto.
Do PPS também1 voto.
O PDT completou.
PSDB, PRONA, PV e PMN.
Vamos fazer a contagem dos votos: 36 votos “sim”, Sr. Presidente, e 2 votos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está encerrada a votação, na forma do que

estabelece o art. 293, X, do Regimento do Senado, que diz o seguinte:
“Art. 293 ................................................................
..........................................................................
X - Ao se processar a verificação, e os requerentes não estiverem

presentes ou deixarem de votar, considerar-se-á nula, como dela tendo
desistido”.

Então, a votação está anulada.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, José Borba.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Baseado em qual artigo — o apoiamento é uma simples

manifestação — o senhor está derrubando a verificação?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - No Regimento do Senado, art. 293.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Não necessariamente. Eu recorro dessa decisão, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como, Deputado?
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - O art. 42 do Regimento da Comissão — Resolução nº 1 —

nos guarnece, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria está decidida, na forma do

Regimento do Senado, que é o aplicável à reunião.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - É Comissão Mista, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Votação da matéria...
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - É Comissão Mista, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - No Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, eu recorro. Diz o art. 42:

“Art. 42. Os pedidos de verificação de presença durante a votação
somente poderão ser feitos com o apoiamento de 10% dos presentes no
plenário dentre os representantes da respectiva Casa na Comissão”.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, a matéria está decidida. Não mais o que
discutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - No primeiro momento de apoiamento, esse
dado seria considerado. Agora, já não tem mais pertinência, de acordo com o Regimento do Senado, e a
votação está considerada nula por desistência dos requerentes.

Aprovado o projeto na Câmara e no Senado. (Palmas.)
Passaremos agora à votação do destaque ressalvado, de autoria da Professora Raquel Teixeira. É

a Emenda nº 4, da Senadora Lúcia Vânia, mas o destaque que foi solicitado pela Deputada Professora
Raquel Teixeira.

Em discussão.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Sr. Presidente, na verdade, essa

emenda se refere à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do Entorno — RIDE e
acrescenta uma programação detalhada. Ela não altera a LDO, não faz qualquer mudança no PPA, mas
identifica as ações orçamentárias integrantes da RIDE, as quais historicamente têm dificuldade de ser
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acompanhadas, porque as colocadas dispersamente nos vários orçamentos, até para facilidade de
fiscalização do TCU. Não acarreta aumento de despesa e organiza, sistematiza e carimba as ações.

Por isso, gostaria que fosse preservada a inclusão do artigo, que orienta e carimba as ações da
RIDE.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Para contestar, Sr. Presidente. Na verdade, essa votação

é fruto de um acordo. Se incluirmos essa questão, outras regiões também terão igual direito. Então,
pedimos à base do Governo que vote contra essa emenda, Entendemos o propósito da Senadora Lúcia
Vânia, mas como a votação é furto de um acordo, abriríamos um precedente que poderia prejudicar o
acordo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Rafael Guerra poderá dar o
parecer sobre a emenda.

O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, essa emenda não altera o espírito do
acordo que construímos. Ela não fez parte do acordo, mas não o altera. Nada tenho a opor à solicitação
da Senadora Lúcia Vânia, mas, como houve um acordo, fico na dependência da Liderança do Governo.
Caso haja concordância, de minha parte não há nenhuma oposição, porque ela não altera o espírito do
acordo construído. Repito: nada tenho a opor, mas, caso o Governo não concorde, vou ter de votar com
o acordo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pelo PFL.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. não pode falar agora; só o Relator e o

autor do destaque.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pelo PFL.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não cabe agora, nobre Deputada.
Pergunto ao Relator, Deputado Rafael Guerra, se é favorável ou não.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, participei de um acordo e sou favorável

ao seu cumprimento. Se o Governo não concorda, sou contra o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pelo acordo, o voto do Relator é contrário.
Assim, submeto à votação na Câmara dos Deputados o Destaque nº 1, Emenda nº 4, com

parecer contrário do Relator.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o rejeitam permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado.
Não vai ao Senado.
 Votaremos agora a Pauta nº 30: Apreciação do Relatório Preliminar apresentado ao Projeto de

Lei nº 31, de 2003, sobre a proposta orçamentária, com parecer às emendas apresentadas. Relator-
Geral: Deputado Jorge Bittar.

Foram apresentadas 89 emendas ao Relatório Preliminar.
O voto é pela aprovação do parecer, com as alterações decorrentes do acolhimento integral de 5

emendas e parcial de 1 emenda à Parte A, e integral de 9 emendas e parcial de 4 emendas à Parte B.
O Relator está com a palavra para apresentar parecer.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, desejo apenas

apresentar alguns comentários adicionais, já que na primeira parte desta reunião tivemos a
oportunidade de fazer um debate sobre diversos aspectos que envolvem o Parecer Preliminar, inclusive
as mudanças que fizemos ou que estamos introduzindo para propiciar a adequação dos gastos da
Saúde à nossa disposição de retirar os recursos do Fundo da Pobreza dos gastos da Saúde.

O parecer apresenta considerações sobre o cenário macroeconômico. Já tivemos a oportunidade
de debater esse tema na primeira fase. Entendemos que as medidas de política econômica adotadas
pelo Governo têm surtido efeitos importantes na economia, que volta a recuperar sua capacidade de
crescimento. Há uma expectativa de crescimento positiva para este último trimestre e também para o
próximo ano, o que torna compatível e consistente a previsão de crescimento constante da proposta de
lei orçamentária, de aumento de pelo menos 3,5% do PIB no próximo ano.
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Consideramos igualmente consistentes as previsões no que diz respeito ao câmbio e à inflação
no próximo período.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio ao Plenário para que o Relator
possa fazer sua exposição. Estamos providenciando também a elevação do som em plenário.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - O nosso parecer faz uma série de considerações sobre as
receitas previstas para o próximo ano, igualmente consistentes com os dados macroeconômicos
elaborados, e faz menção à existência de receitas condicionadas.

Essas receitas condicionadas referem-se à reforma tributária ora em discussão no Senado
Federal e ao PL nº 1.840, que mantém a alíquota de 27,5% na tabela progressiva do IRPF. Também faz
menção à reforma tributária, que introduz mudanças no quadro da receita.

No que diz respeito às despesas, já que o parecer trata de fazer a avaliação global sobre esses
aspectos, uma vez que as discussões detalhadas serão feitas pelos relatores-setoriais e por este Relator
na proposta final do Orçamento, a despesa discricionária é de 45,5 bilhões de reais, os investimentos
previstos de 7 bilhões e 750 milhões de reais.

Destaco ainda a necessidade de se fazer os ajustes na área de Saúde, como mencionei
anteriormente, e nos programas de transferência de renda de 5 bilhões e 400 milhões de reais, com a
unificação desses programas.

É oportuno destacar, no que diz respeito à reforma previdenciária, que os impactos já estão
computados na lei orçamentária na forma de receitas condicionais.

 Em relação à reforma tributária, teremos de adequá-la ao resultado da proposta de reforma
tributária que está sendo, neste momento, discutido no Senado Federal, porque ele introduz o Fundo de
Desenvolvimento Regional, o Fundo de Compensação pela Desoneração das Exportações e a partilha da
CIDE. Tão logo o quadro de alterações esteja votado no Senado Federal, esses itens merecerão
adequação na proposta orçamentária.

O projeto de lei orçamentário não incorporou esses elementos, porque foram introduzidos pela
Câmara dos Deputados e agora estão sendo objeto de discussão no Senado. Deverão ser, portanto,
adequados por esta Relatoria e evidentemente submetidos ao plenário desta Comissão.

No que diz respeito à parte especial do parecer, destaco a necessidade de atuação conjunta do
Relator do PPA e o Relator da lei orçamentária, para que haja plena compatibilização das duas peças.
Para isso, fizemos longa e profícua discussão na Comissão de Orçamento e aprovamos resolução
específica sobre esse tema. Chamo a atenção dos Srs. Parlamentares para um aspecto: quando da
apresentação de emendas ao Orçamento, todos devem ter o cuidado de verificar a necessária adequação
das emendas à lei orçamentária ao PPA. Caso haja discrepâncias, haverá necessidade de apresentação
de emendas ao PPA para que não haja qualquer tipo de discrepância entre um e outro.

No que diz respeito as emendas parlamentares individuais, estamos ampliando o valor de 2
milhões para 2,5 milhões de reais, a despeito de propostas até superiores a esse limite, porque, na
verdade, estamos trabalhando com o máximo possível de recursos para emendas individuais.

Chamo a atenção ainda de que dispomos de 2,5 bilhões para acolhimento de emendas, e as
emendas individuais, se aumentadas para 2,5 milhões, significarão a utilização de 1,5 bilhão de reais
dessas reservas. Portanto, sobrarão 1 bilhão de reais para as emendas coletivas, o que todos sabem, é
muito pouco.

O parecer define as áreas temáticas objeto de apreciação pelos Relatores temáticos, tal como
está ali disposto. E, na errata, também introduzimos, em primeiro lugar, essa alteração referente às
emendas individuais, de 2 milhões para 2,5 milhões de reais. Excluímos o item 6.5, da parte “b”, que
suscitou muita polêmica na Comissão. O item 6.5 estabelecia que as emendas coletivas de bancada não
poderiam contemplar mais do que uma obra. Então, acolhemos proposição no sentido de que fosse
excluído esse item.

Construímos uma série de dispositivos no Parecer para que possamos fazer as adequações nos
gastos da Saúde, tal como tivemos condição de exaustivamente discutir na primeira parte desta
reunião.
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É basicamente o que está no Parecer. Adequamos também, na parte final, as emendas
aprovadas e as rejeitadas, de tal maneira que tenhamos uma apreciação completa no que diz respeito
ao Parecer Preliminar.

O Parecer Preliminar contém uma série de outros dispositivos que não vou evidentemente
comentar, porque já foram exaustivamente apreciados. Houve um período relativamente longo para que
os Srs. Parlamentares pudessem apreciá-lo.

Estou evidentemente à disposição de V.Exas. para os esclarecimentos que se fizeram necessários
sobre essa matéria.

É o que tenho a comentar sobre o Parecer Preliminar.
(Não Identificado) - Sr. Presidente, sobre as emendas de Comissão, ficou alguma reserva

financeira, Sr. Relator?
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Para as emendas coletivas, seja as de bancada, seja as de

Comissões, há reserva de 1 bilhão de reais para acolhimento dessas emendas. Chamo a atenção para o
fato de que a margem é bastante estreita, mas é o que temos como disponibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos passar à discussão do Parecer
Preliminar.

Com a palavra o Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, na verdade, todos testemunhamos o

esforço do Relator em atender, na medida do possível, às pretensões dos Srs. Parlamentares da
Comissão, o que facilitaria muito nosso trabalho.

Sr. Presidente, desejo um esclarecimento, porque servirá para mim e para os companheiros.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio ao Plenário.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Continuando, Sr. Presidente, pergunto ao Relator —

logicamente os companheiros querem também fazer alguma pergunta a S.Exa. — se o que alterou em
relação aos critérios anteriores foi apenas a elevação dos 2 milhões para 2,5 milhões. Permanecem os
critérios em relação as distribuições adotadas no Orçamento anterior?

É isso, Sr. Relator?
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Com relação à distribuição de recursos?
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sim, ou seja, a alteração dos 30% para a Saúde.

V.Exa. alterou o valor das emendas individuais de 2 milhões para 2,5 milhões de reais, a
obrigatoriedade de 30% das verbas para a Saúde, e mais nada?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Mais nada.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Estou satisfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, V.Exa. me inscreveu?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. está inscrito.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Relator, apresentei um destaque com relação à

Emenda nº 83, de autoria do Deputado José Borba, que visa garantir a aplicação de recursos conforme
o art. 42 do Ato das Disposições Constituições Transitórias.

Informo a V.Exa. que será votada na próxima semana na Câmara, já foi votada no Senado, a
PEC nº 254, que trata da prorrogação desses recursos por 10 anos. E para que tenha continuidade no
próximo ano é importante que seja aprovada essa emenda do Deputado José Borba no Parecer
Preliminar.

O destaque é o de nº 12. E só tenho uma dúvida, Sr. Relator: é com relação ao número de
emendas. Ouvimos versões segundo as quais o número de emendas de Comissão seria diminuído de 5
para 3 e que o número de emendas de bancada seria acrescido de 3. Gostaria de saber como o Parecer
se refere a essas emendas, se realmente houve alteração do número de emendas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Essa matéria é objeto de projeto de
resolução, não é matéria do Parecer Preliminar.

O Relator falará sobre o restante da matéria.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Eu vou fazer só um pequeno comentário, embora não faça

parte desta discussão, sobre as emendas. A proposição dominante é de que tenhamos mais 3 emendas
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por bancada estadual. Parece que há um acordo em relação aos Senadores, mas todas as emendas
serão submetidas às bancadas — não haverá emendas destacadas individuais de Senadores. Com isso,
parece-me, mantemos o espírito de as emendas coletivas serem do conjunto da bancada, podendo dos
Senadores fazerem indicações sobre as 3 emendas adicionais — é um pouco esse o espírito —, mas que
todas sejam submetidas ao conjunto dos Parlamentares que compõem a bancada estadual.

Sobre o destaque apresentado por V.Exa., em princípio eu o recebo com simpatia. A matéria
ainda está tramitando e deverá evidentemente ser aprovada a tempo, para que possa haver nexo. Em
princípio, vou acolhê-la, mas faço a ressalva de que a matéria deverá ser aprovada, até apreciação final
desse parecer, para que ela tenha eficácia. Apenas isso.

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

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Sr. Relator, depois de marchas e
contramarchas, conseguimos chegar à discussão do Parecer Preliminar ao projeto de lei orçamentária
de 2004.

Algumas questões, Sr. Presidente, nós precisamos elencar. Um dos problemas a que a S.Exa., o
Relator Deputado Jorge Bittar, trouxe solução, mas que ainda, a meu ver, não é uma solução diz
respeito à questão do orçamento da Saúde. Cito, por exemplo, a receita condicionada do Imposto de
Renda previsto para o ano que vem — 1 bilhão e 200 milhões de reais — que S.Exa. utiliza para
recompor esses recursos. E outras, como o remanejamento de recursos da infra-estrutura, que já são
muito pequenos. São recursos que não atendem às mínimas necessidades do nosso País, uma vez que
temos recursos orçados em 2003 para o menor nível de execução dos últimos 5 anos.

E também, Sr. Presidente, a questão da recomposição do Orçamento da Saúde, mantendo os
recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, muito caro a nós do Partido da Frente
Liberal. Deixo isso registrado, porque esse Fundo foi por nós criado, por meio de emenda constitucional.
Entendemos ser necessário fazer uma discussão maior, porque ainda há recursos que estão sendo
retirados do Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza e destinados, além do Ministério da Saúde,
para o Ministério das Cidades também.

Portanto, prometemos, primeiro, recompor esse Fundo, e, depois, fazer uma discussão, e, claro,
ir para uma votação condizente com o Orçamento da União.

Sr. Presidente, há uma outra questão que eu trago à apreciação de V.Exa. e do Relator — aliás,
já é do conhecimento do Relator Jorge Bittar. Há um vício de origem nesse projeto de lei orçamentária.
E como vamos sanar esse vício de origem, Sr. Presidente? Se o Relator teve e tem dificuldades para
recompor o Orçamento da União, nós temos o orçamento da Saúde, temos obras em andamento, obras
que estão com dotação orçamentária em 2002, com restos a pagar em 2003 e dotação orçamentária em
2003, projetos que constam do PPA e não constam no projeto de lei orçamentária.

Deputado Jorge Bittar, considero que há um vício de origem na elaboração desse Orçamento.
Solicitei a V.Exa. que fizesse a devida menção no Parecer Preliminar, mas na sua dissertação V.Exa.
não tocou no assunto, e não tivemos tempo de verificar todo o Orçamento para saber em que ponto
poderia ter tocado nesse assunto. Gostaria de saber se V.Exa. incluiu a referência que solicitamos ou se
passou ao largo da questão e qual o tratamento que pretende dar, já que esses projetos — são mais de
400 milhões de reais de obras em andamento — não constam do projeto de lei orçamentária de 2004.

São as considerações que faço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra o nobre Relator Jorge

Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, desejo me dirigir ao nobre Deputado

Pauderney Avelino para, em primeiro lugar, comentar as receitas condicionadas, que têm absoluto
amparo legal na lei orçamentária. Evidentemente, esses condicionamentos vão até o final do ano. Isto é,
à medida que essas matérias sejam aprovadas, os recursos passam a ser incorporados ao Orçamento;
caso contrário, serão excluídos. Não há nada de novo em relação às práticas que temos desenvolvido ao
longo de todos esses anos. Se, eventualmente, algum Sr. Parlamentar tiver divergência sobre qualquer
uma das receitas condicionadas, essas matérias serão submetidas ao Plenário da Câmara dos
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Deputados e do Senado Federal, seja na reforma tributária, seja nos projetos de lei correspondentes,
como é o caso da alíquota de 27,5% do Imposto de Renda, que serão discutidas oportunamente.

Sobre as obras em andamento. Em havendo obras em andamento que não tenham merecido
recursos na proposta orçamentária, nada impede que os Srs. Parlamentares, seja na forma de emendas
individuais, seja na forma de emendas coletivas, apresentem emendas, que evidentemente poderão ser
acolhidas, para o prosseguimento dessas obras.

A priori, não tenho como identificar quais são as obras que eventualmente devam merecer
recursos adicionais. Essa é exatamente a tarefa de todos os Parlamentares para reforçar dotações por
meio das emendas a que têm direito.

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

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, entendo a resposta do Deputado
Jorge Bittar em relação às receitas condicionadas. Eu mesmo sou autor do projeto de lei que prevê a
manutenção dos 25% da alíquota máxima do Imposto de Renda. Espero que esse projeto de lei seja
aprovado. Essa receita condicionada de 1 bilhão e 200 milhões de reais é exatamente para a
manutenção dos 27,5% da alíquota máxima do Imposto de Renda no ano que vem.

Levantei a questão exatamente por ser autor desse projeto de lei, que espero seja aprovado, e,
nesse caso, já haveria um problema adicional para o Relator recompor esse orçamento da Saúde.

Quanto aos projetos em andamento e aos que seriam iniciados em 2004, previstos também na
lei orçamentária, o Executivo prorrogou para o ano de 2005, não os que estão em andamento, mas os
que seriam iniciados em 2004 para o ano de 2005. A errata que nos foi encaminhada pelo Executivo
não satisfaz ao Congresso Nacional, nem à boa elaboração da lei orçamentária, porque vamos ter de
buscar nos recursos destinados às emendas parlamentares a recomposição dessas obras, e são mais de
400 milhões de reais. Ou seja, é mais do que um quarto, já que 800 milhões de reais S.Exa., o Relator,
já condiciona para a recomposição do orçamento da Saúde. Essa recomposição deverá vir do Executivo,
que deve essa complementação orçamentário ao Congresso Nacional.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pela ordem. O nobre Relator, pelo
Regimento desta Comissão, por mais boa vontade que se tenha, não pode apresentar emendas ao
orçamento. Se ele não pode apresentar emendas e o PPA apresenta projetos com início em 2004 e esses
projetos não constam do orçamento de 2004, se eventualmente as bancadas não apresentarem essas
emendas, como ficam os projetos?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputada Laura Carneiro, criamos uma série de
dispositivos que obrigam a adequação entre o orçamento e PPA. Quer dizer, os Relatores do orçamento e
PPA vão procurar compatibilizar os programas e ações de tal maneira que estejam corretamente
adequados na peça orçamentária. Vamos alterar, se houver obras programadas para o início de 2004,
sem dotação orçamentária, ou haverá dotações orçamentárias na forma de emendas, ou alteraremos no
PPA o início dessas obras para 2005. Se os recursos são escassos, eles têm de ser utilizados com
comedimento.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então, eventualmente. as obras como, por exemplo, a
do Porto de Sepetiba e do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, podem simplesmente começar em 2005.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - A menos que a bancada do Estado decida apresentar uma
emenda. Sugiro a V.Exa. que apresente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. sabe que seria quase impossível.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado

Machado.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Relator, é deveras preocupante a abordagem feita pelo

Deputado Pauderney Avelino: há quase uma centena de obras em andamento e em alguma delas já foi
investido muito dinheiro. Como equacionar isso, não sei. Se não se colocar dotação no orçamento para
continuidade dessas obras significa que elas podem parar. Então, V.Exa. tem de buscar uma solução
com um pouco de criatividade.

É justo que façamos algumas observações sobre o orçamento. Permita-me, de forma rápida,
alguns comentários expostos de forma muito clara. Por exemplo, há uma queda brutal nos
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investimentos. Em 2003, tínhamos 14 bilhões e 200 milhões de reais para investimentos; em 2004
serão apenas 7 bilhões e 800 milhões de reais. Cai para quase metade. Posso estar equivocado, depois
V.Exa. me esclarece.

Sobre o aumento real do salário mínimo, promessa de campanha do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, V.Exa. em hora nenhuma faz referência, porque no ano passado se perdeu a oportunidade de
cumprir o que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha prometido. Não podemos perder a segunda
oportunidade.

A autorização de utilização de recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza para
financiar aplicações mínimas em ações civis, como as da saúde, está equacionado.

Quanto ao orçamento da Região Nordeste, quero fazer uma breve referência, porque represento
um Estado nordestino. Em valores reais, há uma redução de 30,2% no orçamento da Região Nordeste.
Há uma redução de 21,26% no orçamento da Região Norte. É coisa grave, porque são duas regiões
pobres.

Há uma redução nas despesas com educação e uma redução drástica nas despesas com
transporte.

No decorrer dessas discussões, V.Exa. já declarou, por diversas vezes, da sua disposição para o
diálogo. Vamos ter, talvez agora, a oportunidade, através de emendas individuais de Parlamentares e
emendas de bancada, de corrigir algumas dessas distorções, que são graves.

O tratamento que esse orçamento dá às Regiões Norte e Nordeste é muito perverso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, nobre Relator, Sras. e Srs. Deputados,

tenho duas indagações a fazer ao Deputado Jorge Bittar.
A primeira é em relação ao item 6.5.3 do Parecer Preliminar que trata do FUNDEF. Esse item

aponta claramente que o Executivo está repassando os recursos federais para a complementação do
FUNDEF de forma ilegal, observando apenas a capacidade orçamentária, em confronto direto com a Lei
n.º 9.424/96 e com a Emenda Constitucional n.º 14, pois não está assegurando o valor mínimo por
aluno.

Chamo a atenção da Comissão e do nobre Relator para essa que é uma questão grave. O Parecer
diz o seguinte:

“O FUNDEF, instituído pela Emenda Constitucional n.º 14 e
regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 1996, com o objetivo de garantir o
investimento mínimo por aluno/ano e a remuneração condigna de
magistério. É um mecanismo de financiamento que busca garantir
prioridade ao ensino fundamental público por meio de instrumentos
redistributivos para a correção das disparidades entre as unidades da
federação e viabiliza a melhoria da qualidade de ensino ofertado.

A previsão da receita total do Fundo, conforme documento da
Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério da Educação, anexado às
informações complementares da Proposta Orçamentária para 2004, é de
R$27,8 bilhões e o total de matrículas calculado pelo censo escolar alcança
31,5 milhões.

Na Proposta Orçamentária para 2004 estão previstos recursos
federais de complementação da ordem de R$701 milhões destinados aos
fundos estaduais de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará e Piauí. O
valor mínimo nacional está definido em R$537,71 de 1ª a 4ª séries e de
R$564,60 de 5ª a 8ª séries e Educação Especial .

Embora o valor mínimo por aluno tenha sido reajustado em 20,56%
em relação aos valores de 2003, significando um crescimento real de
13,59%, cabe observar que, se calculado o valor mínimo por aluno, conforme
determina a Lei n.º 9.424/96” — que está sendo desrespeitada —, “e
aplicando-se a diferenciação de custos da 5ª a 8ª séries e Educação
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Especial (5% de acréscimo), chega-se ao valor de R$864,00 por aluno de 1ª
a 4ª séries e de R$907,00 por aluno de 5ª a 8ª séries e Educação Especial.

Nessa hipótese, o montante da complementação a cargo da União
alcançaria, no exercício de 2004, a soma de R$5 bilhões e passariam a
receber recursos, além dos Estados citados” — Alagoas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Pará e Piauí —, “Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe”.

O Governo do Estado da Bahia entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra esse
procedimento. O parecer do Deputado Jorge Bittar mantém o confronto com a Lei nº 9.424/96 e com a
Emenda à Constituição nº 14.

Portanto, faço a seguinte indagação e chamo a atenção do Plenário da Comissão: como
poderemos aprovar esse Parecer Preliminar sem corrigir essa brutal inconstitucionalidade, Sr.
Presidente?

A segunda questão que levanto é quanto ao fato de não ter percebido o quanto está previsto de
reajuste salarial para os funcionários públicos, se está previsto aumento real ou nominal. Precisamos
deixar claro quanto o servidor público federal terá de reajuste no próximo ano para que possamos dar
aos trabalhadores do serviço público, pelo menos, a expectativa de que não terão no ano vindouro o que
tiveram neste ano: apenas 1% de reajuste, que eu considero um deboche. Isso não foi aumento, não foi
reajuste.

Faço essas duas indagações ao nobre Deputado Jorge Bittar, eminente Relator, para que
possamos avançar na discussão e me resguardo para, posteriormente, se V.Exa. permitir,
complementar essas indagações.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, meu caro Relator, Deputado Jorge Bittar,

V.Exa. deve ter feito um esforço muito grande. Reconheço seu valoroso trabalho para conseguir fazer
um Parecer Preliminar a um projeto de orçamento tão malfeito. Há muito não vejo uma peça tão
complicada do ponto de vista da sua operacionalização.

O Governo parece que, até pela sua inexperiência, já que assumiu recentemente, ter tido alguma
dificuldade, pelo próprio remanejamento dos técnicos do Ministério do Planejamento, para conseguir
fazer uma proposta que pelo menos contemplasse os requisitos mínimos legais.

Esse orçamento, longe de ser uma peça realista e a partir da qual teríamos um orçamento efetivo
a ser executado — como foi dito aqui —, a nosso ver, trata-se tão-somente da continuidade da política
de austeridade fiscal implementada em 2003 e que sinaliza para 2004 o mesmo comportamento.
Cometeu esse equívoco, por exemplo, na área da Saúde, que, felizmente, V.Exa. acaba de corrigir, mas
não da melhor maneira, como bem disse o nobre Deputado Pauderney Avelino, profundo conhecedor da
matéria, pois cortou gastos de investimento, quando o Governo devia ter mandado uma retificando a
receita e a despesa, porque eles sabem que têm margem para isso e que poderiam fazê-lo sem sacrifício
de outras áreas sociais.

Faltou também, a nosso ver, outro ponto importante: a alocação na Reserva de Contingência de
4 bilhões e 380 milhões da CIDE, contribuição criada basicamente para recuperação, além da área
ambiental, de estradas. Estamos assistindo à situação caótica em que se encontram as estradas
federais — o que não é culpa deste Governo, diga-se de passagem, mas que remonta há muitos anos
por omissão inclusive do Governo anterior — , situação que vai se acentuar se não houver alocação de
recursos adequados para tanto.

O Deputado Claudio Cajado comentou outro ponto importante, até com detalhes, ao ler trecho
do parecer do nobre Relator, no qual ele faz a constatação, mas não cria apresenta nenhuma solução
para modificá-la. Sinto pena do ilustre Ministro Cristovam Buarque e até solidarizo até com ele, que
tanto tem pedido, reivindicado, implorado por mais recursos para a Educação — infelizmente a
proposta orçamentária para 2004 não atenderá as necessidades da área de Educação.

Por outro lado, Sr. Presidente, é preciso enfatizar mais uma vez — como foi dito aqui pelo
Deputado Machado — a questão da distribuição dos recursos de forma mais igual entre as regiões.
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Todos sabemos que algumas das propostas, e o Presidente Lula reiteradas vezes disse isso e
também os Deputados da base aliada, sobretudo os Deputados do Partido dos Trabalhadores, sempre
reivindicaram mais recursos para as regiões menos favorecidas, mas o a que estamos assistindo nessa
proposta é a reafirmação da reconcentração de recursos havida na execução de 2003. Os dados são
patentes, não vou entrar em detalhes, e já mostram que a execução favorece fundamentalmente o eixo
Sul/Sudeste, o que se ratifica na proposta de 2004, desfavorecendo, sobretudo, na alocação de
recursos, as Regiões Norte e Nordeste, que deveriam ser mais beneficiadas, uma vez que uma das
funções importantes do Executivo Federal é promover o melhor equilíbrio entre as regiões brasileiras.

Sinto uma preocupação muito grande, tendo em vista o que vai acontecer futuramente, porque
não está refletido na proposta orçamentária, relativamente à Parceria Público-Privada — PPP, que vai
acabar reconcentrando de novo os recursos, assim como aconteceu com as privatizações do Governo
FHC, que, benéficas para o País, acabaram reconcentrando os recursos no eixo Sul/Sudeste.

Para concluir, Sr. Presidente, quero apenas dizer mais uma vez que o Parecer Preliminar,
evidentemente, reflete a proposta orçamentária. Ele fez algumas correções, mas pode melhorar muito
mais ainda. Nos termos em que está posto, inclusive com o equívoco de não colocar obras que estão em
execução, que estão no PPA mas não se encontram no Orçamento de 2004, não nos sentimos à vontade
e a cavaleiro para votar a seu favor, tantas são as falhas gritantes que se encontram no Orçamento
proposto pelo Executivo para 2004.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, é interessante o comportamento desta

Comissão. Até parece que este Governo tem 10 anos. É interessante lembrar que, depois de os
servidores públicos terem ficado 8 anos sem aumento, este ano houve um aumento, embora não
satisfatório, não suficiente. Há uma história que não podemos desconhecer e que, de repente, localizá-la
no tempo e no espaço torna-se necessário.

Quero inicialmente cumprimentar o Deputado Jorge Bittar. A tarefa de recomposição de um
orçamento não é apenas do Relator, e ele apresentou para a Comissão a contribuição objetiva que cada
Deputado terá de dar, ainda que aumenta a proposta da cota individual dos Parlamentares.

Por outro lado, Sr. Presidente, convém destacar que alguns pontos são lembrados e outros,
esquecidos. Por exemplo: a questão do refinanciamento da dívida, uma situação histórica que tem
levado o País hoje a um sacrifício cavalar. Os Parlamentares têm que ter consciência de como essa
dívida foi construída e como hoje se coloca o patamar do juro necessário ao pagamento dos títulos
emitidos. Foram previstos 93 bilhões de reais, quando, em anos anteriores, esse valor situava-se na
casa de 32 bilhões 35 bilhões de reais. Portanto, o Relator não poderia desconhecer o fato grave que o
Orçamento brasileiro tem de embutir.

Quero ressaltar ainda que teria sido interessante alguns Parlamentares, que estão fazendo
intervenções, terem ouvido a exposição do Sr. Presidente do Banco Central, na qual foi demonstrado o
esforço enorme que este País vem fazendo. E destaco, sim, o sacrifício da população assalariada —
porque a verdade é que os empresários pouco têm contribuído nesse processo, particularmente os
banqueiros —, o papel relevante que os assalariados têm desempenhado na recuperação da economia
brasileira, para que então possamos pensar na retomada do desenvolvimento. Ou até mesmo, Deputado
Jorge Bittar, tivessem assistido à exposição feita pelos técnicos da Receita Federal, na qual ficou claro
que, a despeito da crise que o País vem vivenciando, se espera um crescimento próximo de 5% na
arrecadação deste ano, quando a previsão de crescimento do País não chegará a 1%, conforme os
analistas do País vêm veiculando.

Encerro a minha intervenção, Sr. Presidente, elogiando a contribuição que o Deputado Jorge
Bittar deu ao Distrito Federal, ao apontar a solução para a recomposição do Fundo Constitucional do
Distrito Federal. Ontem, ouvi o Governo do Distrito Federal se referir à contribuição do Governo
Fernando Henrique Cardoso. Foi uma pena que o Presidente Fernando Henrique Cardoso não a tenha
dado no início do seu Governo, mas a deixado para o final, depois de ter sido derrotado nas urnas,
deixando para que este Governo cumprisse o Fundo Constitucional do Distrito Federal. É cômodo
deixar para que outros paguem aquilo que deveria ter sido feito no início ou pelo menos no meio do seu
Governo.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Desisto, Sr. Presidente, para que possamos acelerar

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

Valverde.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, vou retirar minha inscrição, porque

o povo não tem memória curta, o povo sabe o que quer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra a Deputada Professora

Raquel Teixeira.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Minha fala é rápida, mas quero, em

nome do meu partido, juntar-me ao Deputado Claudio Cajado relativamente às preocupações quanto
aos recursos alocados para o FUNDEF.

O maior problema deste País é a desigualdade social, produto de uma história que não vale a
pena rememorar. Mas este é o momento de definir prioridades.

É por meio da educação básica de qualidade que vamos melhorar o perfil de País. Quinhentos
reais por aluno/ano! Se se pensar que numa escola particular a mensalidade média é 500 reais por
mês, com certeza estamos criando escolas de primeira classe para filho de rico e escola de segunda
classe para filho de pobre.

Apelo para a sensibilidade dos meus pares que constituem esta Comissão e que, com certeza,
tem um compromisso com a modernidade deste País. A modernidade deste País passa por um valor
mais justo, para que as crianças das classes populares possam ter acesso a uma escola de melhor
qualidade. Qualidade se conquista com recursos.

Portanto, chamo a atenção para o valor do FUNDEF previsto para 2004 e apelo para o Relator,
Deputado Jorge Bittar, no sentido de encontrarmos uma forma de fazer uma previsão maior dos
recursos para o FUNDEF.

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

último inscrito.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, compreendo o

esforço que o Relator, Deputado Jorge Bittar, está a desenvolver para apresentar com oportunidade o
seu parecer.

Mas quero fazer um apelo todo especial a S.Exa. Por querer apresentar uma peça
verdadeiramente segura, o Relator comete uma injustiça muito forte com o Estado do Pará no Item 8.3
— Obras Irregulares. Somos favoráveis que as obras que estejam em situação irregular constem desse
processo. Acontece, Deputado Relator, Bittar, que no momento certo vou apresentar emenda para ver
se V.Exa. reconsidera essa posição, porque, ao considerar a construção das eclusas de Tucuruí como
irregular, V.Exa. comete uma injustiça muito forte com o Estado do Pará.

Tenho em mão, e posso repassar a V.Exa., a Certidão nº 04, de 2003, datada de 7 de outubro de
2003, subscrita pelo Secretário da Presidência do Tribunal de Contas da União, Dr. Paulo Nogueira de
Medeiros, em que diz que o relato do Exmo. Sr. Ministro Adylson Motta suspendeu cautelarmente a
execução orçamentária apenas e tão-somente do Convênio nº 04/2002 e do Contrato nº 49/2001 e que a referida
decisão não afeta a eclusa no seu todo. É um contrato que está irregular e até concordo em que V.Exa. registre a irregularidade
desse contrato, mas não de toda a obra.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, estava aqui ouvindo as considerações da Senadora Ana Júlia

Carepa reforçando os argumentos do Deputado Anivaldo Vale acerca dessa obra no Pará.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Obrigado, Senadora. Que V.Exa. esteja sempre aqui para

reforçar as nossas ações!
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Quero dizer que agimos com base nas informações

disponíveis a este Relator e à consultoria técnica da Comissão de Orçamento. Na medida em que a
Senadora e o Deputado tenham documentação comprobatória de que tal como está no relatório não se
faz justiça à situação verdadeira da obra, evidentemente vamos corrigir isso na proposta orçamentária,
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de maneira que não haja qualquer tipo de prejuízo para uma obra tão importante quanto essa. Estou
absolutamente disponível e motivado a fazer as devidas retificações em função da documentação que
venha a ser apresentada.

Vou fazer alguns comentários e, em primeiro lugar, sobre o FUNDEF.
Diversos Parlamentares fizeram menção ao FUNDEF. Primeiro, gostaria de registrar que

ninguém fez menção a que o problema do FUNDEF é histórico. Parece que a história está começando
agora, que é do Governo Lula, e que não existe história sobre o FUNDEF nesta Comissão. Este é um
problema histórico. Quero registrar que fiz questão de fazer constar na proposta orçamentária dessa
forma, por dever de justiça e de coerência com relação a tudo aquilo que temos argumentado ao longo
desses anos todos.

Não estamos querendo esconder debaixo do tapete problemas reais existentes neste País.
Ninguém nega a importância do ensino fundamental. Aliás, o Ministro Cristovam Buarque deseja
construir o FUNDEB, que já está em processo, de tal maneira que os recursos desse fundo se estendam
à pré-escola e ao ensino médio profissionalizante no País, o que, tenho certeza, terá o acolhimento de
todos. Porém, ocorre que as disponibilidades orçamentárias são ainda menores do que necessitamos.
Está dito e registrado na proposta orçamentária — o Deputado Claudio Cajado enfatizou — que
precisaríamos de mais 5 bilhões de reais se quiséssemos cumprir à risca o disposto na legislação.

Registro também, por dever de ofício, que a disponibilidade de recursos para o FUNDEF, em
2004 com relação a 2003, é nominalmente mais do dobro, com aumento real de 6,7%, que registro na
página 20 deste relatório. É aumento real. O valor é insuficiente ainda, e não vamos negar essa
insuficiência, porque precisaríamos de mais 5 bilhões de reais. Mas onde encontrar 5 bilhões de reais?
Difícil, neste momento. Então, fiz questão de agir com transparência, imaginando que haveria esses
comentários. Apenas não imaginei que a memória de alguns Parlamentares fosse tão curta a ponto de
esquecer que esse é um problema que perdura há vários anos neste País.

Sobre servidores, registro que na proposta orçamentária há um aumento da dotação
orçamentária para servidores, que não é pequeno, de 5,6 bilhões de reais. Vou repetir. Disponibilidade
de recursos para servidores: 5,6 bilhões de reais. Esses recursos são para reestruturação de carreiras,
novos servidores e a revisão salarial que será evidentemente praticada pelo Governo no início do
próximo ano, conforme determina a própria Constituição.

Desejaríamos mais recursos?! Certamente, mas registro que não são recursos desprezíveis: 5,6
bilhões de reais é muito dinheiro, mesmo considerando as necessidades dos servidores que são justas e
bem colocadas.

Com relação ao Deputado Machado, que fala em queda dos investimentos. Meu bom amigo e
Deputado Machado, o nosso relatório registra na página 38 — e se o Deputado verificar na página 38 —
a evolução dos gastos com investimentos. Eu não vejo queda nos recursos disponíveis para
investimento. Está ali: natureza, despesa, investimentos. Natureza, Despesa IV. O Projeto de Lei
Orçamentária para 2003 foi de 7 bilhões 350 milhões de reais. Projeto de Lei Orçamentária 7.8 Não é
uma aumento maravilhoso, mas não há queda dos investimentos.

Registro que poderemos ampliar esses gastos com investimentos na forma das emendas
parlamentares.

Investimentos no Nordeste. Vamos observar com atenção essas coisas, acolher as emendas e
procurar ter o necessário equilíbrio no acolhimento de emendas, de tal maneira que possamos
contemplar regiões como Nordeste, Norte, Centro-Oeste de forma adequada. Então, estamos
absolutamente abertos. Nós, o comitê de emendas, que terá a participação — já disse isso
reservadamente ao Deputado Machado — de pelo menos 2 Deputados da Oposição, de tal maneira que
tenhamos uma avaliação equilibrada da disponibilidade de recursos para acolher as emendas de
Parlamentares.

Era isso que eu gostaria de colocar, Sr. Presidente.
A SRA. SENADORA ANA JÚLIA CAREPA  – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Pela ordem, em primeiro lugar, a Senadora

Ana Júlia. Depois, Deputado Anivaldo.
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A SRA. SENADORA ANA JÚLIA CAREPA – Na verdade, eu gostaria que o Relator Jorge Bittar
me ouvisse por 30 segundos. Primeiro, estamos discutindo no Senado uma proposta que seria uma
alternativa ao Fundo de Desenvolvimento aprovado aqui na Câmara, obviamente com o acordo dos
Parlamentares. Mas está sendo feita uma discussão em que uma das alternativas seria exatamente
carrear um percentual mínimo de recursos do Orçamento da União para as Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, principalmente para obras de infra-estrutura.

Isso tem sido defendido pelo Líder do Governo e por toda a nossa bancada. O Orçamento precisa
refletir isso, até para dar credibilidade a essa proposta.

O Presidente do TCU, em audiência pública, na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado,
declarou que, em relação à questão das eclusas de Tucuruí, essa questão já estaria resolvida, até
porque houve uma falha na colocação, pois colocou-se tudo junto. Assim como em outras situações isso
já foi feito. Como o próprio Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo... Apesar de todas aquelas
irregularidades, a obra continuou.

Acho, portanto, que deveríamos olhar isso com cuidado, com carinho. Peço ao Relator que o
faça, porque uma obra fundamental não só para o Estado do Pará, mas para toda aquela região, e
principalmente para o transporte, considerando que vai viabilizar o transporte fluvial, o mais barato do
País e que faz, inclusive, nossos produtos ficarem mais competitivos internacionalmente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, eu gostaria de continuar contribuindo

com o Relator. Agrada-me muito a disposição que S.Exa. registra de corrigir isso no Orçamento. Tenho
uma preocupação forte quanto a isso, que está externada por meio de minha Emenda nº 16, mesmo
porque, se peço a correção neste momento, é em função da contribuição que ofereci por intermédio da
Emenda nº 16, porque a inclusão de novas ações na Lei Orçamentária está condicionada ao parecer
preliminar à sua existência prévia no Plano Plurianual ou à apresentação de emenda com o mesmo
objetivo.

Imagino que em outros tempos o Relator do Orçamento e o do PPA caminhavam juntos, e, lá, o
Relator do PPA fechava primeiro, mas dava tempo para se inserir uma emenda e corrigir o PPA. Se
estamos discutindo o PPA hoje e não fizermos a correção agora, ficando o registro do impedimento da
obra no seu todo, certamente pelo Orçamento não poderemos mais corrigir.

Essa é a ponderação que faço ao nobre Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Eu gostaria de  comentar as afirmações do Deputado

Anivaldo Vale. A emenda apresentada pelo nobre Deputado suprime o item 3, do inciso I, da parte
especial, que diz o seguinte: “(...) a admissibilidade de emenda ao Projeto de Lei Orçamentária que venha
a resultar na inclusão de ação nova dependerá de sua existência na proposta do Plano Plurianual ou da
apresentação da correspondente emenda à proposta do Plano Plurianual.”

Parece-me absolutamente lógico. Nós, inclusive, enfatizamos isso; ou seja, é preciso que haja
correspondência entre o Plano e a Lei Orçamentária. Para isso é que criamos uma série de normas que
permitem um diálogo amplo entre os Relatores, do PPA e do Orçamento, de maneira a compatibilizar as
ações do PPA e do Orçamento, e haverá uma ampla orientação aos Srs. Parlamentares, no sentido de
que, ao apresentarem alguma proposta à Lei Orçamentária e não havendo correspondente programa no
PPA, que se apresente emenda também ao PPA, de tal maneira que se faça a necessária
compatibilização.

Na verdade, o que estamos fazendo aqui é obedecer à norma constitucional efetivamente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, permita-me. Acho que não estou me

fazendo entender, porque da forma como está explicitado aqui na página 84, quando o Relator coloca
como obra com indício de irregularidade a construção da eclusa de Tucuruí no Estado do Paraná... E,
se não for corrigido no PPA, no Orçamento não será; vai ficar perdido. E o que está ocorrendo é que há
apenas um trecho irregular, conforme certidão do Tribunal de Contas da União, a qual passarei uma
cópia ao nosso nobre Relator...

Então, há de se fazer uma correção no texto da página 84 do PPA, sob pena  de comprometer
qualquer ação em relação ao Orçamento.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sobre essa obra das eclusas de Tucuruí, eu já me
pronunciei e volto a repetir. Em havendo documentação adequada, vamos promover todas as
retificações, para que não haja nenhuma dificuldade no prosseguimento da obra de Tucuruí. Quanto a
isso estamos de pleno acordo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – A discussão está encerrada. Está encerrado
também o prazo de apresentação dos destaques.

Passaremos à votação do parecer na Câmara Federal. (Pausa.)
Foi encerrado o prazo para apresentação destaques; e foram recebidos 15 destaques.
O parecer está em votação na Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão.
Aprovado na Câmara dos Deputados por unanimidade.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. (Palmas.).
Vamos suspender a sessão para que o Relator possa apreciar os destaques e, dado o adiantado

da hora, a sessão fica suspensa. (Pausa.)
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Muito bem. Então daremos continuidade à

reunião.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO – Sr. Presidente, quero só fazer um apelo a V.Exa. e,

conseqüentemente, ao Relator. Logo após a aprovação, poderíamos suspender e votar esses destaques
amanhã, na reunião de 10h. Esses destaques vão demorar muito tempo ainda. Há 15 destaques com o
Relator. Levamos 20 minutos para votar cada um, então, seria mais lógico, se já está aprovado...

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, já está aprovado o parecer preliminar,
apesar de nem termos feito o encaminhamento. Acho que apreciar agora 15 destaques, a esta altura,
realmente seria empurrar e abusar um pouco da paciência e da boa vontade de todos de trabalhar
melhor para fazer um Orçamento melhor.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço que V.Exa., juntamente com o Sr.

Relator, ouça o eco do Plenário. Se V.Exa. irá analisar ainda a discussão e o encaminhamento da
votação dos destaques, é necessário que o Relator se debruce sobre os mesmos e profira seu
posicionamento, o que vai demandar algum tempo. V.Exa. terá de suspender obrigatoriamente a
reunião, até o Relator estar apto a se pronunciar. Ficaremos aqui aguardando o momento em que o Sr.
Relator esteja pronto para se manifestar. E poderemos estar simplesmente... O SR. PRESIDENTE
(Senador Gilberto Mestrinho) – Tem a palavra o Deputado Eduardo Valverde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO – Deixe-me concluir, Sr. Presidente. Solicito a V.Exa. que

leve isso em consideração. Amanhã, às 10h, estaremos aqui e iremos discutir, encaminhar e votar,
como fizemos hoje. Mas não podemos ficar esperando, sem hora, para se chegar a uma conclusão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – São apenas 15 destaques que serão
relatados.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, a Câmara paga salário condizente
aos Deputados e o Senado, aos Senadores, e o povo quer que se avalie logo essa emenda orçamentária e
se aprove, porque o Brasil não pode esperar a boa vontade da Oposição. Estamos aqui para conhecer a
matéria e votar.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar ao Relator quantos

destaques S.Exa. já sabe que vai rejeitar.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – São 15 destaques. Nossa idéia é tratarmos um a um,
rapidamente.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Poderíamos rejeitar aqueles que V.Exa. fosse rejeitar e votar
os outros em bloco.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO – Discordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Nobre Deputado, isso só seria possível se

houvesse unanimidade.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Não vamos criar dificuldades para votar, mas, se começarem a

passar rolo compressor, vamos votar um a um e verificar todos. Aí ficaremos aqui até de madrugada!
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Podem providenciar o café da manhã, porque vamos ficar aqui

até de manhã.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Vamos votar um por um, e só usarão da

palavra o autor do destaque e o Relator.
Peço silêncio ao Plenário.
Destaque nº 1. Emenda nº 70, da Deputada Professora Raquel Teixeira. Destaque da própria.

Com a palavra a Deputada Professora Raquel Teixeira.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA  - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, meu destaque tem o objetivo de resguardar os recursos consignados na função
educação das dotações passíveis de cancelamento. Evitar cancelamento na função educação é a minha
preocupação, por razões óbvias, que não vou justificar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Tem a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Penso que o propósito da Deputada Professora Raquel

Teixeira é absolutamente nobre, elevado. No entanto, chamo a atenção para o fato de que os recursos
da saúde, ou melhor, da educação — estou com a saúde na cabeça! — já têm a sua proteção na medida
em que há um dispositivo constitucional que prevê recursos mínimos para a área da educação. Além do
mais, sempre é possível fazer cancelamento de uma ação de educação para se reforçar uma outra ação
de educação. Mas, se acolhêssemos a emenda da Deputada Professora Raquel Teixeira, estaríamos
impedindo que Parlamentares pudessem deslocar recursos de uma área da educação para outra área
também da educação. A função é nobre. Mas, se acolhêssemos a emenda, estaríamos impedidos de
fazer ajustes no interior dos próprios gastos da educação. Chamo, então, a atenção da Professora
Raquel Teixeira. A função é nobre, mas eu encaminho contra o destaque de S.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Em votação na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA – Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Os Srs. Deputados que rejeitam o destaque

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado, na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA – Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Logo darei a palavra a V.Exa. Conto com a

sua colaboração.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Mas eu pedi a palavra antes da votação, Sr.

Presidente.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA – Voto contrário.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA – Sr. Presidente, eu solicitei várias vezes a palavra pela

ordem porque temos destaque exatamente igual e eu precisava ver qual a orientação. Meu destaque é
exatamente igual ao da Professora Raquel Teixeira, só que eu ainda restabeleço os recursos do
FUNDEF.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Estamos votando a Emenda nº 70, primeiro
destaque, da Professora Raquel Teixeira. Isso é o que está em votação.

O teor da Emenda nº 70 é:
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“Inclua-se o item 11.11 na Parte B do Parecer Preliminar, com a
seguinte redação:

11.11. Dotação alocadas na função 12 – Educação.”
Em votação na Câmara dos Deputados. Os Srs. Deputados que rejeitam a emenda permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Rejeitada na Câmara.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA – Voto contrário do PSDB, Sr.

Presidente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Voto contrário do PSDB, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Voto contrário do PFL. Anotem os nomes de quem

votou contra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Deputados Anivaldo Vale, Professora Raquel

Teixeira, Claudio Cajado...
(Não identificado) – A favor da educação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Deputados Luiz Carreira, Machado, Laura

Carneiro e Eduardo Sciarra.
Rejeitado na Câmara dos Deputados, não vai ao Senado Federal.
Destaque 2. Emenda nº 14, do Deputado Anivaldo Vale, a quem passo a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Destaque nº 2

diz respeito à Emenda nº 14, por nós apresentada e rejeitada pelo Relator. Eu queria reforçar o nosso
pedido de aprovação para esse destaque, porque ele contribui para com o Governo; contribui para
lembrar ao Governo que, em campanha, ele prometeu aumento de 100% para o salário mínimo,
enquanto o aumento proposto pelo Ministério da Previdência consiste apenas na correção pelo INPC.
Com isso, passa-se o salário mínimo para apenas 259 reais, o que representa um reajuste de 7,92%. Eu
acho que o reajuste teria de ser, no mínimo, de 23%, para compatibilizar, nesses 4 anos, o
compromisso de efetivar um salário mínimo...

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputado Anivaldo Vale, acho que há algum engano.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Há um equívoco. A Emenda nº 14 não se

refere ao salário mínimo.
(Não identificado) – V.Exa. está se referindo a outro destaque. Esse destaque é o da Emenda nº

14.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É o Destaque 2. É o Destaque 2, meu, que diz respeito à

Emenda 14.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Emenda nº 14 ao parecer preliminar. O

registro dela é 01002003, do Congresso Nacional.
O teor dela é: “Dê-se ao Item 29, da parte B, do parecer preliminar a seguinte redação (...)”
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É isso mesmo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - “A Relatoria Geral poderá cancelar dotações

consignadas no PLU 2004 e outras decorrentes.”
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Muito bem. É só um apelo que eu faço no sentido de

colaborar com o Relator e colaborar com o próprio Governo, a fim de que possamos resgatar esse
compromisso já a partir do primeiro ano.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - A proposta do Deputado Anivaldo Vale tem a melhor das

intenções, de gerar novos recursos para que possamos acolher um reajuste melhor para o salário
mínimo no próximo ano. No entanto, a fonte de recursos para isso, que o Deputado propõe, é um
aumento na possibilidade de cortes em gastos de custeio. Todos sabem que os gastos de custeio do
Governo encontram-se extremamente apertados. Estamos vendo aí as notícias acerca da situação dos
recursos da Polícia Federal, Ministério de Relações Exteriores, universidades e diversos outros órgãos
federais. Não há margem para cortes em recursos de custeio, a não ser na faixa de 1%, 2% ou no limite
3%, que é o que já está previsto na proposta orçamentária.  Então, isso seria criar expectativas irreais
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para os relatores-setoriais ou para este Relator-Geral, mesmo porque não há essa possibilidade. Por
isso mesmo nosso parecer é pela rejeição desse destaque.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Quero registrar e lembrar ao colega Relator Jorge Bittar

que, com relação a essa emenda, eu apenas o plagiei. No Orçamento passado ele fez uma igualzinha. Eu
apenas, cumprimentando-o pelo brilhantismo, achei uma emenda fantástica, e, a par disso, eu repeti a
emenda.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Então, meu caro Deputado, o Deputado no ano passado
deveria ter votado a favor dessa emenda por dever de consciência e por coerência. Não foi, ao que me
parece, o que aconteceu.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu não estava presente na sessão.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Eu pelo menos posso dizer que aprendi com os erros do

passado. O Deputado, talvez não tenha tido tanto cuidado com isso.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu não estava presente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A emenda em debate tem a seguinte

redação:
“Dê-se ao Item 29, da Parte B do parecer preliminar, a seguinte

redação: A Relatoria Geral poderá cancelar dotações no PLU 2004 e outras
decorrentes de MB3, tendo como (ininteligível) parcelamento o valor
correspondente a 7% da soma das dotações consignadas em despesas
classificadas nesse MB, excluída dessa forma as dotações, cujo
cancelamento é vedado no Item 11 desse parecer, podendo os
cancelamentos em caso de subtítulo incidirem sobre qualquer textual, desde
que respeitado o limite formal mencionado sendo 3% com vistas à
adequação da relatorias setoriais para a correção das distorções ocorridas
(ininteligível) por elas identificados ou apontadas pelos relatores-setoriais e
para atender o disposto no art. 26 desse parecer liminar, e 4% para atender
o aumento real de 23% do valor do salário mínimo.”

A emenda está em votação na Câmara dos Deputados.
Para orientar a bancada, Deputado Machado.
O SR. DEPUTADO MACHADO - O PFL orienta sua bancada a votar a favor do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que rejeitam o destaque permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado, contra os votos dos Deputados Machado, Eduardo Sciarra, Luiz Carreira, Claudio

Cajado, Professora Raquel Teixeira, Anivaldo Vale, Rafael Guerra, Amauri Robledo Gasques, Júlio Cesar
e Laura Carneiro.

Rejeitado na Câmara, não vai ao Senado.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Presidente, registro e esclareço um equívoco, não sei se de

minha parte ou da parte de V.Exa. ou de ambas as partes. Quando da votação do relatório preliminar,
eu e o Deputado Luiz Carreira, pedimos a V.Exa. a palavra por diversas vezes para orientar nossa
bancada. No mal-entendido, V.Exa. não percebeu, e, quando nós resolvemos insistir, V.Exa. já dava por
aprovado o relatório e colocava em votação o relatório preliminar no Senado.

Eu quero que conste em ata que a posição do PFL é contra o relatório que foi apresentado pelo...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Será registrado em ata, Sr. Deputado.
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 - A votação começou às 21h20min. Em 15 minutos

votamos 2 destaques. Quero sugerir que se suspenda a sessão por 10 ou 15 minutos, para que o
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Relator analise os destaques. Aqueles que forem pela aprovação votariam em globo, e aqueles que forem
pela rejeição, também.  Ganharíamos tempo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Seria necessário um acordo geral e não há
possibilidade de fazê-lo agora.

Então, vamos ao Destaque nº 3, que é uma emenda também do Deputado Anivaldo Vale —
Emenda 13.

A Deputada Laura Carneiro vai ler o teor da mesma.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -  “Emenda aditiva. Inclua-se o Item 8.4 na parte B do

parecer preliminar com a seguinte redação:
8.4. O relator-setorial da área de infra-estrutura poderá, com parâmetros fornecidos pelo Ministério

dos Transportes, apresentar emenda destinada à ação de restauração de rodovias em âmbito estadual.”
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o objetivo do

nosso Destaque nº 3, que fala sobre a Emenda 13, é permitir aos relatores-setoriais que destinem
recursos para a restauração de rodovias. Isso, em outros tempos, no ano de 2001, foi permitido aos
Relatores e, na forma em que está, certamente não vai poder ser apresentado pelos Relatores, tendo em
consideração a situação em que se encontra a malha rodoviária deste País e a necessidade de promover
o desenvolvimento, o investimento em recursos na área de infra-estrutura para geração do tão falado
crescimento, restaurando as rodovias federais.

Então, o apelo que faço é para que o Relator da área de infra-estrutura, a exemplo do que
aconteceu em 2001, acate a emenda para restauração de rodovias.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr. Relator para

apresentar o parecer.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Nós temos acrescido, durante vários anos, o número de

emendas das bancadas estaduais. Eu, pessoalmente, como Relator não vejo por que se conceder essa...
Em havendo necessidade de se prover recursos para restauração de rodovias, os mesmos podem ser
apresentados na forma de emendas. Este ano mesmo nós estamos acrescendo mais 3 emendas para as
bancadas estaduais.

Na condição de Relator, parece-me razoável que, havendo necessidade, por exemplo, de
adequação de estradas, que essas demandas sejam apresentadas corretamente na forma de emendas,
como recomenda a boa prática parlamentar.

Pessoalmente, considero que o aumento do número de emendas pode permitir às bancadas
estaduais que julgarem oportuna a destinação de recursos à adequação de rodovias que o façam
mediante uma ou mais emendas apresentadas através das bancadas estaduais.

Por isso mesmo, o nosso parecer é pela rejeição desse destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – O parecer é pela rejeição.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que rejeitam o acordo permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – O nosso voto é contrário.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem para orientar

a bancada do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Deputados Anivaldo Vale, Professora Raquel

Teixeira, Claudio Cajado, Luiz Carreira, Machado, Pauderney Avelino...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO – A favor do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Deputada Laura Carneiro...
Rejeitado, não vai ao Senado Federal.
Destaque nº 4. Autor: Deputado Anivaldo Vale. Emenda nº 16.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – “Emenda nº 16. Suprima-se na Parte B do Parecer

Preliminar, o Item 3.”
Autor: Deputado Anivaldo Vale.”
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, cheguei a abordar este assunto no
comentário anterior por constituir preocupação muito forte do nosso partido. O PPA vem extremamente
detalhado, mais parecendo um “orçamentão” no qual vai nos caber colocar o subtítulo e os valores. E,
na medida em que se encerra o PPA primeiro, antes do orçamento, certamente algumas ações –
ratifiquei isso aqui com a minha preocupação quando falei sobre Tucuruí –, mesmo que queiramos
constassem no Orçamento... Mas pelo fato de ter fechado o relatório preliminar, certamente o desejo de
muitas bancadas e de muitos partidos vai ser cerceado, sim, a partir da iniciativa tomada de não se
permitir a inclusão no PPA. Assim, proponho a supressão do Item 3, na Parte B do Parecer Preliminar.
Com isso, a inclusão de novas ações na lei orçamentária estará condicionada pelo parecer preliminar à
sua existência prévia no projeto do plano plurianual ou à apresentação de emenda com o mesmo
objetivo.

Todavia, a agregação do PPA foi questionada em reunião de liderança e em audiência pública
com o Ministro de Planejamento nesta Comissão. Segundo a fala do Ministro do Planejamento, a mesma
será revista pelo Relator. A propósito, reitero o nosso desejo de ver compatibilizadas essas duas ações.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Retornamos a algo já comentado na fase anterior, quando

o Deputado Anivaldo Vale se referiu à obra das eclusas de Tucuruí.
O  § 3º, do art. 166, da Constituição Federal, diz:
Art. 166.
..................................................................................
§ 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou os projetos que o modifiquem só podem

ser aprovadas caso:
I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (...)
A lei é muito clara nesse particular. Vamos ter que tratar situações como a das obras de Tucuruí

caso a caso, especificamente. Mas não podemos colocar um dispositivo que libere a necessidade de
haver a devida compatibilidade entre programas e ações do Orçamento e do Plano Plurianual. Por isso
mesmo, nosso parecer é pela rejeição do destaque.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, volto a apelar para o Sr. Relator, que
invocou a Constituição. Temos consciência muito clara desse processo. Procuramos oferecer
oportunidade aos Relatores do Orçamento e do PPA de caminharem juntos nesse processo. Ao
fecharmos essa porta, sem discutir as ações preliminares com os Relatores, vamos ficar impedidos.
Mesmo que amanhã queiramos praticar uma ação, não vamos estabelecer os Relatores-Setoriais.
Vamos trazer as emendas de bancada e de Comissão. Se esse relatório estiver fechado e aprovado,
muitas emendas não vão constar do Orçamento. Particularmente, acho que isso não agride a
Constituição. Muito pelo contrário: ajuda o trabalho da Comissão.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Só gostaria de agregar a seguinte informação, Deputado
Anivaldo Vale: a sua preocupação acerca dessa matéria não procede porque debatemos durante longo
período na Comissão a compatibilização da tramitação do Orçamento e do PPA. Não há margem para
discrepâncias desse tipo. E não posso acolher um destaque que trata de emenda com caráter
claramente inconstitucional. Há normas regimentais que favorecem o trabalho conjunto entre os 2
Relatores, e isso será por nós praticado. Estaremos atentos a todas as observações e proposições
apresentadas pelos Parlamentares. Por isso mesmo, mantenho meu parecer pela rejeição desse
destaque.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero esclarecer que não está definida no
PPA a agregação de ações, assim como as metas. Queria saber do Relator qual o compromisso quanto
ao acatamento dessa emenda, o que dará a S.Exa. condição de trabalhar em conjunto com o Relator do
Orçamento. Na medida em que forem aprovadas aqui, o Relator do Orçamento vai ficar submetido às
ações que ficarem explicitadas no PPA. Isso é grave.

Acho que a medida é salutar. O PPA deve realmente ser aprovado antes do Orçamento, mas não
agora. Estamos implantando isso aqui de afogadilho. É uma situação verdadeiramente complicada votar
um tema dessa natureza sem profunda discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Torno a dizer, Deputado Anivaldo Vale, que discutimos

exaustivamente a agregação ao Orçamento. As normas que aprovamos nesta Comissão conferem
poderes aos Relatores para fazer as agregações e compatibilizações necessárias. Tenho o compromisso
claro de acolher todas, mas não posso aprovar uma proposta que sugere clara inobservância de um
dispositivo constitucional. Não há nenhuma dificuldade nesse particular. Na verdade, meu parecer está
emitido e mantenho...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Só um minutinho, Deputado.
Ouvi com atenção o Deputado Anivaldo Vale e considero fundadas suas preocupações, mas não

é dessa forma que vamos resolver os problemas e, sim, a partir das normas regimentais, das normas de
apreciação do PPA e do Orçamento, de agregação etc., já definidas, e do adequado diálogo entre todos,
para o qual estamos permanentemente abertos. Não há motivo para essa preocupação e não tenho, de
fato, como acolher esse destaque.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, pela ordem. Queria que o Relator me
esclarecesse uma dúvida. Vou dar-lhe um exemplo claro. Sei que a matéria suscitada pelo Deputado
Anivaldo Vale é inconstitucional. Isso está claro; não tem problema. Mas estamos com um problema
sério nesta Comissão. Na Bahia, hoje, foram discutidas as emendas de bancada, e uma delas se refere à
ponte sobre o Rio São Francisco, que liga Malhada a Carinhanha. Essa ponte não está incluída no PPA.
Como V.Exa. vai acatar essa emenda?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Basta que V.Exa. ou a bancada do Estado apresente
emenda respectiva no PPA. Pronto. Qual é a dificuldade nesse particular? Basta que se apresente
emenda ao Orçamento e ao PPA. Os Relatores vão trabalhar em conjunto exatamente para garantir...

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não concordo com V.Exa., mas acato  o que V.Exa. diz.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os Parlamentares têm direito de emendar

tanto o PPA quanto o Orçamento.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Isso é tão verdade, Sr. Relator, que nos Estados o PPA é

enviado em agosto, e o Orçamento em setembro, exatamente para evitar esse tipo de dificuldade. Na
esfera da União, normalmente se envia o Orçamento junto com o PPA, o que cria, na verdade, essas
questões. Isso poderia ser sanado, pois várias situações dessa natureza vão criar dificuldades para a
apresentação de emendas. Não sei se há intenção do Governo em dificultar a aprovação das emendas,
mas poderá ocorrer isso. O Deputado está levantando essa questão com muita propriedade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, os 2 documentos foram
enviados no mesmo dia ao Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Exatamente. Estou dizendo que a diferença entre os
Estados e a União é esta: nos Estados, o PPA vai até 30 de agosto, e o Orçamento, até 30 de setembro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não. É 31 de agosto também. A sugestão é
de que fosse assim? Está bem.

O parecer do Relator é pela rejeição.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Espere aí, Sr. Presidente. A matéria está em discussão

ainda.
Não tenho conhecimento do anexo de metas? Quem tem? Não foi disponibilizado o anexo de

metas, nem aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A emenda foi lida.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Outra coisa: consta do Item 3 que a admissibilidade de

emenda ao projeto de lei orçamentária, que venha a resultar na inclusão de ação nova, dependerá de
sua existência ou da sua apresentação à proposta do Plano Plurianual. É preciso aprovar os 2. Se
fechamos um, como vamos aprovar o outro, observando ainda o disposto no art. 7º, inciso VI, das
normas para a apreciação do projeto de lei do Plano Plurianual de 2004/2007, de 11 de setembro de
2003?

Durante a discussão do Orçamento passado, houve flexibilização nesse processo, houve
conjugação de esforços entre os 2 Relatores, para não prejudicar as ações orçamentárias.
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Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é pela rejeição do

destaque.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o rejeitam permaneçam como estão. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Contra o nosso voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Contra os votos dos Deputados Pauderney

Avelino, Machado, Luiz Carreira, Claudio Cajado, Professora Raquel Teixeira, Anivaldo Vale, Laura
Carneiro, Amauri Robledo Gasques.

Rejeitado na Câmara dos Deputados, não vai à votação no Senado Federal.
Vamos agora ao Destaque nº 5, do Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Pela ordem, Sr. Presidente. São só 30 segundos. Quero dizer a

esta Comissão que conversei há pouco com o Relator, que me disse que o PPA será aprovado antes do
Orçamento. Assim, o Relator está coberto de razão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O trabalho será simultâneo, Deputado. Há
um acordo de trabalho simultâneo e de entendimento entre o Relator do Orçamento e o Relator do PPA,
exatamente para que não haja problema quanto às emendas constantes de um documento ou de outro.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Nesta Comissão será aprovado primeiro o PPA e, depois, o
Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em princípio, numa mesma reunião...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Em princípio, não, Sr. Presidente. Então, discordo de tudo o

que foi dito aqui.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se continuarmos discutindo assim

pequenos problemas, não haverá aprovação.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Perdoe-me, meu Presidente, mas esse é um grande problema.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Desculpe, mas temos de ser mais sintéticos.
Emenda nº 40, do Deputado Anivaldo Vale, que é o Destaque nº 5.
Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Diz o seguinte o Destaque nº 5: “Inclua-se o Item

11.2.12, na Parte ‘B’ do Parecer Preliminar, com a seguinte redação: ‘11.2.12.41902 Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações FUST’.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados,

vamos continuar.
Essa situação é muito preocupante. Veja V.Exa. que o FUST — Fundo de Universalização dos

Serviços de Telecomunicações foi criado e tem dentre seus objetivos levar recursos para pequenas
comunidades, para escolas e bibliotecas digitais. E o que é mais bonito: a cidade que não tiver
abastecimento de energia vai passar a ser beneficiada com o serviço, para captar sinal de televisão. É
uma forma de contribuir no processo educacional das pequenas comunidades.

E o objetivo da nossa emenda é justamente este: não permitir que esses recursos sejam
contingenciados, resguardá-los no Orçamento, como forma de levar assistência a essas comunidades
carentes. Sr. Presidente, há 110 projetos do Estado do Pará aprovados aqui, feitos por uma estudiosa
do Museu Emílio Goeldi, que emprestou seu conhecimento e seu saber para a Alemanha e trouxe vários
projetos de investimento para pequenas comunidades. Abraçou a causa, trouxe os recursos, os
projetos; o projeto foi acolhido pelo Ministério, mas até hoje, pelo contingenciamento, a verba não foi
liberada.

Estou oferecendo ao Relator a oportunidade de fortalecer essas ações junto às comunidades
menos desenvolvidas e carentes, de sintonizar a ação e o discurso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - O propósito do Deputado Anivaldo Vale, acredito, é o

melhor possível. No entanto, não vejo como acolher essa proposição pela seguinte razão: os recursos do
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FUST não podem ser cancelados para se reforçar outras dotações, porque são vinculados. Entre os
gastos do Fundo há algumas ações passíveis de remanejamento interno. Não há nenhum tipo de
preocupação quanto a isso. Se acolhêssemos essa emenda, engessaríamos a possibilidade de
remanejamento dos recursos do FUST.

Então, parece-me inadequada a proposição. Portanto, nosso parecer é pela rejeição do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é pela rejeição.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que rejeitam o destaque permaneçam como estão.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Voto contra, lamentando o fato de que as pequenas

comunidades vão continuar carentes, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Contra o voto dos Deputados Anivaldo Vale,

Professora Raquel Teixeira, (ininteligível), Amauri Robledo Gasques, Luiz Carreira, Machado, Júlio
César, Pauderney Avelino e Eduardo Sciarra. Rejeitado.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, faço uma questão de ordem no
sentido de que V.Exa. não colha individualmente os votos dos Parlamentares. O PSDB e o PFL estão
votando favoravelmente aos destaques.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Muito bem, gostei. O PFL e o PSDB votam a favor, e o
Governo vota contra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaque nº 6, do Deputado Dr. Rosinha.
Emenda nº 72.

A SRA. DEPUTADA Laura CARNEIRO - Emenda nº 72, de autoria do nobre Deputado Dr.
Rosinha, no seguinte teor:

 “6.9 Pessoal e Encargos Pessoais. O valor total inclui a folha de
pagamentos referente aos servidores civis e militares, ativos e inativos, e
aos pensionistas; da revisão geral de remuneração aos servidores civis e
militares; o pagamento de parcelas do passivo referente aos índices de
28,86% e de 3,17%, nos termos da legislação vigente; o pagamento de
parcelas relativas ao retroativo do ajuste de remuneração concedido aos
Magistrados; a contribuição a entidades de previdência privada; as
dotações destinadas ao pagamento de precatórios e sentenças judiciais; a
contratação de novos servidores; e as reestruturações remuneratórias de
cargos e carreiras”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A emenda é do Deputado Dr. Rosinha, mas
o destaque é do Deputado Anivaldo Vale. Tem a palavra o Deputado Anivaldo.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, essa
emenda é muito clara. Procuramos beneficiar com revisão de remuneração os militares, já que os civis
tiveram aumento expressivo. E queria aumento igual ao deles, talvez 100% ou 200% a mais do que foi o
dos civis. Como não há ambiente muito propício, eu queria só lembrar que o Orçamento da União
garante o pagamento de passivo de 28,86%, que teria sido concedido aos militares. É dever e justiça a
aplicação dessa revisão geral de remuneração tanto para os civis quanto para os militares.

Faço um apelo ao Relator para que acate a emenda. Houve momentos tão difíceis nesse
relacionamento, que os militares, em outros tempos, até propuseram se separar dos civis. Então, acho
que deveria ser dado tratamento isonômico nesse processo.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Gostaria primeiro de fazer uma observação. Essa emenda

é de autoria do Deputado Dr. Rosinha.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A emenda é do Deputado Dr. Rosinha; o

destaque é do Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Está claro. Estamos diante da seguinte situação: primeiro,

a emenda propõe alterar o texto da mensagem enviada pelo Presidente, que faz menção à remuneração
dos servidores. Então, já é algo complexo, sem nexo. Não há como alterar a mensagem. Não estou
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alterando um dispositivo legal, estou alterando a mensagem. Em segundo lugar, ressalta aqui a
Consultoria que na Constituição Federal, art. 142, inciso VIII, a revisão geral é permitida apenas para
os servidores civis. Os servidores militares têm tratamento apropriado num outro espaço da
Constituição Federal. Talvez por isso a mensagem tenha feito menção à revisão estendida aos servidores
civis.

Quando fala em folha de pagamentos, ela se refere a servidores civis e militares. Pessoalmente,
não sou contrário a que se estenda aos militares. Agora, estamos diante de uma situação curiosa.

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 uma correção. A emenda...
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Não tenho como acolher, da forma como está sendo

proposto, o destaque. Esse é o problema.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vamos só fazer uma correção. A emenda é do Deputado

Dr. Rosinha, e o destaque é do Deputado Anivaldo Vale, que ficou sensibilizado com a emenda do
Deputado Dr. Rosinha. Nós 2 agora temos de tentar sensibilizar o Relator e negociar esse ponto. Em vez
da revisão geral da remuneração dos servidores civis e militares, por que não fazemos, Sr. Relator, o
reajuste da parcela de pagamento do passivo referente aos 28,86%? Acho que o Dr. Eugênio pode dar
uma ajuda. Vamos ver se chegamos a um consenso.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Mas assim já está redigido, nos termos da legislação
vigente. Já está colocado o reajuste. Existe legislação apropriada sobre os 28%.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Da redação não consta reajuste. O valor total inclui a
folha de pagamento referente aos servidores civis e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. A
concessão da revisão geral de remuneração beneficia servidores civis e militares. Aí se inclui o reajuste
de parcela do passivo referente aos 28,86%.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Já está inserido.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - E aos militares.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Mas está escrito “nos termos da legislação”; temos de

saber o que diz a legislação. Não posso alterar a legislação sobre a matéria.
É também uma situação meio inusitada alterar os termos da mensagem presidencial sobre a

matéria. A mensagem é apenas descritiva, não tem força de lei. Não há nexo, percebe Deputado?
Entendo a intenção, mas não há como, por mais que se queira, alterar a redação e incluir os militares.
Isso terá que ser incluído de alguma outra maneira no texto da lei.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, apresentei realmente a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Dr. Rosinha, nessa fase só o

autor do destaque e o Relator podem falar. O autor do destaque foi o Deputado...
O parecer do Relator é contrário. Vamos colocá-lo em votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o rejeitam...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Voto contra do PSDB, Sr. Presidente, lamentando não ter

havido a sensibilidade de reajustar também a remuneração dos militares.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Voto contra dos Deputados Anivaldo Vale,

Amauri Robledo Gasques, Professora Raquel Teixeira, Machado, Claudio Cajado, Luiz Carreira,
Eduardo Sciarra e Laura Carneiro.

Rejeitado na Câmara, não vai ao Senado.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Agradeço o apoio ao PSDB e ao PFL.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaque nº 7, do Deputado Wilson

Santiago. Emenda nº 12.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, é o Destaque nº 12?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Emenda nº 12, de autoria do Deputado Aníbal Gomes,

no seguinte teor:
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“Dê-se ao inciso II, § 5º, da Parte Especial do Parecer Preliminar ao Orçamento de 2004 a seguinte
redação: é fixado o limite global de 7 milhões de reais para apresentação e aprovação de emendas
‘individuais’, no número máximo de 20 por mandato parlamentar”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A emenda é do Deputado Aníbal Gomes.
V.Exa. é autor do destaque, Deputado Wilson Santiago.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, gostaria de retirar o Destaque nº 7.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Retirado o Destaque.
Destaque nº 8, do Deputado Nelson Meurer. Emenda nº 7.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, o Relator anunciou o aumento das

emendas individuais deste ano para 2,5 milhões. Eu queria saber se fez parte do acordo entre os
coordenadores e os Líderes esse aumento de 2 para 2,5 milhões.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Na verdade, já foi aprovado no parecer. O aumento para
2,5 milhões fez parte...

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Fez parte do acordo?
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Não que não se tivesse desejado um aumento maior, mas

foi o aumento possível.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - E foi acertado entre...
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Isso.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Então, retiro meu destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Retirado o destaque.
Destaque nº 9, do Deputado Eduardo Sciarra. Emenda nº 59.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Emenda nº 59, modificativa, de autoria do Deputado

Eduardo Sciarra, no seguinte teor:
“Da atuação conjunta da Relatoria-Geral e das Relatorias-Setoriais

com a Relatoria do PPA de 2004/2007.
O Relator-Geral e os Relatores-Setoriais do Projeto de Lei

Orçamentária, nos termos das Normas para Apreciação do Projeto de Lei do
Plano Plurianual 2004-2007, de 11/09/2003, atuarão em conjunto com o
Relator e os Relatores-Setoriais do Projeto de Lei do Plano Plurianual, de
modo a promover os ajustes necessários para compatibilizar os citados
projetos de lei, em conformidade com o inciso I do art. 166 e com o § 3º do
art. 166 e com o § 1º do art. 167 da Constituição Federal, especialmente no
que se refere aos projetos de investimentos plurianuais e às prioridades e
metas para o exercício financeiro de 2004”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o autor do destaque,
Deputado Eduardo Sciarra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, o objetivo deste destaque é fazer com
que tenhamos também no PPA as Relatorias-Setoriais, que atuariam em conjunto com as Relatorias-
Setoriais do Orçamento, uma prática nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Recebemos a Lei Orçamentária e o PPA e discutimos

exaustivamente na Comissão Mista de Orçamento para encontrar a melhor forma de fazer com que
tramitassem conjuntamente e de compatibilizá-los. Decidimos que para a Lei Orçamentária haverá
Relatores-Setoriais ou Sub-relatores. Contudo, trataremos de forma flexível o PPA, para que não haja
necessidade de Relatores-Setoriais, porque, como houve atraso na apreciação da proposta orçamentária
e do PPA, não teremos tempo de apreciar as matérias neste ano. Não tem nexo o PPA ser votado após a
Lei Orçamentária.

A idéia de criar Relatores-Setoriais, com elaboração de relatórios-setoriais do PPA apreciados em
Plenário, transformaria esse processo em algo interminável e faria com que o PPA fosse votado
posteriormente à Lei Orçamentária. Nada impede que os Relatores-Setoriais, na prática, se relacionem
com os comitês setoriais, que serão criados para o PPA.
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Deputado Anivaldo Vale, não há nenhuma intenção de engessar, de criar dificuldades para
apresentação de propostas à Lei Orçamentária e ao PPA. Queremos a melhor compatibilidade. O Relator
do PPA se comprometeu a fazer a devida agregação do PPA. Não há por que temer o adequado
tratamento das emendas que serão apresentadas ao Orçamento e ao PPA, porque há plena
compatibilidade dos aspectos setoriais.

Embora eu reconheça o grande propósito do Deputado Eduardo Sciarra, considero inadequado
criarmos, neste momento, os relatórios-setoriais, porque inviabilizará a aprovação do PPA ainda este
ano. Será uma derrota aprovarmos um orçamento sem a elaboração de um plano adequado.

Por isso, meu parecer é pela rejeição deste destaque.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Relator, na realidade, as 2 peças caminharão

juntas. O objetivo é discutirmos, de forma mais abrangente, com os comitês e Relatores-Setoriais, que
caminharão juntos nas 2 discussões.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Mas nesse caso, teremos de ter relatórios-setoriais do PPA
submetidos à discussão, com destaques. O tempo é absolutamente inviável. Se corremos o risco de não
aprovarmos o Orçamento este ano, imaginem 10 relatórios-setoriais do PPA, além dos 10 relatórios do
Orçamento, submetidos a este Plenário.

A intenção de V.Exa. é a melhor possível, mas não há como promovê-la. O melhor é que os
comitês se ajustem, troquem informações e os Relatores as recebam e consolidem peças compatíveis.

O meu parecer é pela rejeição deste destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é pela rejeição.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que rejeitam permaneçam como se acham. (Pausa.) Aprovado na Câmara

dos Deputados, com voto contrário dos Deputados Machado, Claudio Cajado, Eduardo Sciarra e
Amauri Robledo Gasques.

Destaque nº 10, de autoria do Deputado Machado. Emenda nº 19.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Emenda nº 19.

“Emenda à Parte Especial — item 30.2 (Emenda de texto)
Nova redação ao item 30.2
30.2 As reestimativas de receita integrantes deste Parecer Preliminar

somente poderão ser modificadas por proposta de qualquer Parlamentar que
conte com manifestação favorável do Comitê e aprovação do Plenário da
Comissão”.

O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Presidente, peço atenção especial do Sr. Relator.
Sr. Relator, a cada votação, este Plenário demonstra absoluta convicção das boas intenções do

Relator. É necessário que V.Exa. entenda que nós, que fazemos oposição, somos capazes de manifestar
boas intenções. É o caso desta emenda. A minha intenção é, exatamente, colaborar com o trabalho de
V.Exa., democratizar um pouco os poderes nesta Comissão.

O item 30.2 do relatório diz que as reestimativas de receita somente poderão ser modificadas por
proposta do Relator-Geral.

Proponho que se democratize este poder, ou seja, que as reestimativas de receitas possam ser
modificadas por proposta de qualquer Parlamentar que conte com manifestação favorável do comitê e
aprovação do Plenário da Comissão.

Caro Relator, a intenção única é exatamente colaborar com o trabalho de V.Exa. e democratizar
as ações de poderes da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Caro Deputado Machado, as reestimativas de receita são

as do projeto de lei, não do parecer.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Do parecer.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Neste parecer preliminar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Tudo bem. É o que está no Projeto de Lei Orçamentária.
É importante destacar que o comitê de emendas assessora o Relator, como sempre definimos e

como tem sido prática. Se qualquer Parlamentar quiser alterar alguma receita, pode fazê-lo na forma de
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uma emenda. De tal maneira que essa emenda seja apreciada por este Relator, ouvido o comitê de
receita. A forma de os Parlamentares contribuírem para a Lei Orçamentária é através de emendas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Permite-me V.Exa. um aparte?
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Com prazer.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Proposta de qualquer Parlamentar é a emenda. Talvez

o ideal fosse apenas tirar a expressão “somente poderão”.
(Não identificado) - Ou pôr.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Então, vamos colocar.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Se tirarmos a palavra “somente”, já estará resolvido.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Então, colocaremos “somente poderão ser modificados por

emenda parlamentar”.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Podemos tirar a expressão “somente”.
(Não identificado) - Sr. Relator, creio que há proposta mais adequada.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Estamos buscando uma redação que compatibilize.
O Relator-Geral, na verdade, pelo texto original e tradicionalmente, pode apresentar proposta de

alteração da receita. Essa é uma prerrogativa do Relator-Geral que tem que estar também entre as
possibilidades. E os demais Parlamentares apresentam na forma de emendas as suas sugestões. Essas
emendas são submetidas ao Comitê de Emendas, que assessora...

Peço que ouçam, por favor. A proposta ficaria a seguinte, na linha do que propôs o Deputado
Machado, com alguma adequação: “As estimativas de receitas integrantes deste parecer preliminar
somente poderão ser modificadas pelo acatamento de emendas ou proposta do Relator-Geral, com
manifestação favorável do Comitê e aprovação do Plenário da Comissão”.

Então, o parecer é favorável, com as modificações aqui propostas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é favorável, com as modificações

propostas pelo Relator.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara. (Palmas.)
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Destaque nº 11. Aprovação da Emenda nº 20. Autor: Deputado Machado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Emenda nº 20.

“Emenda à parte geral
Segundo informação do Relator-Geral, em seu parecer preliminar, o ganho real do salário

mínimo será nulo. No entanto, o Governo promete dobrar o valor real do salário mínimo ao final do
mandato presidencial. Dessa forma, é prudente que a Lei Orçamentária de 2004 traga dotação para
pelo menos 30% de aumento real, já que no primeiro ano de Governo o aumento foi praticamente
inexistente. Solicitamos que o Parecer Preliminar e a Lei Orçamentária apresentem dotação para
aumento real de 30% do salário mínimo, o que eqüivaleria a aproximadamente R$ 330,00”.

De autoria do Deputado Machado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Machado.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Relator, a emenda anterior era uma contribuição nossa ao

trabalho de V.Exa. Esta é uma contribuição ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
S.Exa. prometeu em campanha e mantém sua promessa de nos 4 anos de Governo dobrar, em

termos reais, o salário mínimo. A primeira oportunidade que teve no ano passado, ele a desperdiçou, e
ele não pode desperdiçar essa segunda oportunidade, senão ele vai ficar devendo quase 96%. E ele vai
ter que cumprir nos últimos 2 anos, o que é muito difícil. A intenção é colaborar, e não colocar o
Presidente Lula numa situação difícil.

Então, o que visa essa emenda é exatamente trazer dotação suficiente para o aumento do salário
mínimo, a fim de atender à promessa de campanha eleitoral do Presidente da República de dobrar seu
valor real ao final de 4 anos.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Entendo que a intenção do nobre Deputado Machado é a

mais nobre possível. Lamento apenas que S.Exa. não tenha identificado fonte de recursos para isso.
Talvez com o cancelamento de investimentos no Nordeste — é isso que propõe? — possamos reforçar o
salário mínimo.

Não tenho condições de acatar esta emenda. Evidentemente vamos apreciar essa questão ao
longo do tratamento do Orçamento nesse período que vai até a aprovação da Lei Orçamentária. Mas,
não havendo provisão de recursos adequada, teremos que examinar essa questão com mais cuidado
mais na frente, evidentemente identificando as fontes de recursos para isso, caso haja.

Então, nesse sentido, o meu parecer é pela rejeição deste destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é contrário.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que rejeitam permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado, contra os votos dos Deputados Professora Raquel Teixeira, Machado, Luiz Carreira,

Eduardo Sciarra, Claudio Cajado, Laura Carneiro e Amauri Robledo Gasques.
Não vai ao Senado.
Destaque nº 12. Faltam poucos. É para emenda do Deputado José Borba, a de nº 83. O

destaque foi pedido pelo Deputado Pedro Chaves.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Emenda do Deputado José Borba:

“Inclua-se no item VIII, das Relatorias-Setoriais e de seus relatórios:
A Relatoria-Setorial que apreciar a programação deverá observar os

seguintes itens:
1.1 a irrigação verificará cumprimento do que dispõe o art. 42 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal;
1.2 a Fazenda e Desenvolvimento verificará se os dispositivos

previstos na reforma tributária estão incluídos na proposta”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Relator, o objetivo deste destaque, como já tinha

conversado com V.Exa. anteriormente, é justamente assegurar recursos para as Regiões Nordeste e
Centro-Oeste, porque temos a votação da PEC nº 254, que prorroga por 10 anos os recursos para a
irrigação.

Então, visa somente assegurar esses recursos, porque a PEC já foi aprovada no Senado e está
na (ininteligível). Em função disso, apresentamos este destaque para a emenda apresentada pelo
Deputado José Borba.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - O destaque do Deputado Pedro Chaves, para emenda de

autoria do Deputado José Borba, é absolutamente justo do ponto de vista político e social, na medida
em que busca a observância do que dispõe o art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição, que trata da distribuição dos recursos para irrigação. Então, nosso
parecer é favorável, mas com a seguinte observação: o disposto no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias expira neste ano de 2003, mas há uma emenda constitucional para estender a vigência, ou
seja, a observância deste destaque estará condicionada à aprovação da emenda constitucional.

Com essas observações, emito parecer favorável a este destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Destaque nº 13. Emenda nº 87, da Deputada Ann Pontes. O destaque é de autoria do Deputado

Anivaldo Vale.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Emenda nº 87, de autoria da Deputada Ann Pontes.

“8.3 Obras irregulares
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Incluir no texto que a presente fiscalização não encontrou razões
para manter o bloqueio da execução orçamentária do Plano de Trabalho nº
26.784.0237.5750.0015 — construção das Eclusas de Tucuruí, salvo os
referentes ao Contrato nº 049/2001, que visa realizar obras
complementares de proteção de infra-estrutura das Eclusas de Tucuruí, não
sendo este o objeto principal da obra”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, volto

a falar sobre essa situação de Tucuruí, que está explicitada na folha 84 do Relatório do digno Deputado
Jorge Bittar. Prefiro pensar, Sr. Presidente, que foi um erro registrar essa restrição à construção da
Eclusa de Tucuruí no Estado do Pará, mesmo porque, como já disse anteriormente, estou de posse de
uma certidão autenticada pelo Secretário da Presidência do Tribunal de Contas da União em que ele
afirma: “O Secretário da Presidência do Tribunal de Contas da União, nos termos da delegação de
competência proferida por meio da Portaria nº 07/2003, certifica para os fins de direito e a pedido da
empresa interessada, Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., que o acordo nº 1.000.002/2003, do
Tribunal de Contas, Plenário, no autos do TC nº 004.911/2003-6, relatado pelo Exmo. Sr. Ministro
Adylson Motta, suspendeu cautelarmente a execução orçamentária apenas e tão-somente do convênio AQ
04/2002-00 e do Contrato nº 49/2001 e que a referida decisão não inquinou, por conseguinte, o Contrato
nº 09, relativo à execução das obras civis das eclusas e do canal de navegação do Rio Tocantins,
destinado à transposição do desnível criado pela Barragem do Tucuruí. Tampouco o Contrato nº 30/99-
MT, cujo objetivo é compartilhamento da infra-estrutura da Hidrelétrica de Tucuruí, assessoramento,
gerenciamento, fiscalização e controle de qualidade das obras das eclusas. Presidência, 7 de outubro de
2003. Paulo Nogueira de Medeiros – Secretário da Presidência”

Então, prefiro pensar que o registro, à página 84, dessa restrição à Eclusa de Tucuruí foi um
equívoco, que peço que seja corrigido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Diante das informações que nos são transmitidas pelo

Deputado Anivaldo Vale, num gesto claro de que desejamos que este Orçamento trate as coisas com o
devido rigor e com a devida abrangência, vamos emitir um parecer favorável a este destaque, apenas
com a ressalva de que esses documentos, como também os documentos de todas os demais obras,
serão devidamente analisados pelo comitê responsável por analisar as informações do TCU. Vamos
acolher esse destaque, num gesto claro de posição favorável.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Muito obrigado! Até que enfim acertou uma! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados, contra o voto do Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Peço verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Apoiamento.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não acredito. V.Exa. não quer que eu volte. (Riso.)
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Não faz sentido a esta hora, meus amigos!
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há número suficiente para apoiamento.

Não há apoiamento.
(Não identificado) - Sr. Presidente, não há apoiamento. Portanto, prossiga a reunião.
(Não identificado) - Sr. Presidente, são 3 ou 4?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Precisa de 4, só temos 3. Não há

apoiamento.
(Não identificado) - Declarado que não há apoiamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Vamos votar o penúltimo destaque, o Destaque nº 14, de autoria do Deputado Luiz Carreira.

Emenda nº 30.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Emenda nº 30.
“Emenda à parte geral

A CIDE foi criada pela Lei nº 10.336/2001 e, segundo esta, é
destinada a pagamentos de subsídios a preços de álcool combustível, gás
natural e derivados de petróleo; ao financiamento de projetos ambientais
relacionados à indústria de petróleo e gás; e ao financiamento de programas
de infra-estrutura de transportes.

No entanto, o Parecer Preliminar aponta R$ 4,38 bilhões da CIDE
esterelizados na reserva de contingência do PLOA 2004.

Não obstante o estado precário das rodovias federais em todo o
território nacional, o Governo não aplica recursos vinculados à recuperação
das estradas para obtenção do superávit primário.

Solicitamos alteração do Parecer Preliminar e do PLOA 2004,
destinando mais R$ 2 bilhões de recursos da CIDE na infra-estrutura de
transportes, restando R$ 2,38 bilhões na Reserva de Contingência”.

Autoria: Deputado Luiz Carreira. Emenda nº 30.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, esta emenda visa, na verdade...
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Peço a palavra pela ordem. Quero saber se o autor dos

destaques está aqui.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está aqui na frente.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Exatamente. Porque na hora não houve identificação.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, esta emenda visa, na verdade, retirar uma

parcela dos recursos da CIDE que estão contingenciados e, portanto, esterilizados para serem aplicados
na instalação e recuperação de rodovias que hoje se encontram em estado caótico em todo o Brasil.
Essa é a nossa intenção, porque o Governo praticamente não aloca recursos da CIDE para estradas, no
próximo ano, deixando 4,38 bilhões de reais na reserva de contingência, para fazer o resultado
primário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - A proposta não encontra amparo, porque só haveria

possibilidade de se acrescerem recursos da CIDE, descontingenciando, pela alteração do superávit
primário. Portanto, nosso parecer é pela rejeição deste destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é pela rejeição.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, retiro esse destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Retirado o destaque.
Destaque nº 15. Emenda nº 31, do Deputado Luiz Carreira. Este é o último destaque.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Emenda de nº 31.

“Emenda à parte geral
Na proposta orçamentária enviada pelo Executivo estão previstos

apenas R$ 701.386.103,00 para a complementação da União ao FUNDEF,
isso considerando os valores de R$ 537,71 (...)”

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, está retirado o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Retirado o destaque.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Isso foi um compromisso assumido com o Relator, e

estamos honrando.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Votado o parecer por destaques.
Quero comunicar à Comissão que teremos reunião amanhã, às 10h, para votação de alguns PLs,

especialmente de pessoal, já que o Poder Legislativo está precisando de crédito. As lideranças
partidárias deverão participar de reunião na Presidência, para critério e escolha de Relatores-Setoriais,
amanhã, às 11h.

Está suspensa a sessão.
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(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 21ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 31-A, 32 e 33. São matérias
remanescentes dessas pautas e fruto de acordo de Lideranças.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Desculpe, Sr. Presidente. Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Item 3 da pauta é o Projeto de Lei nº 35,

de 2003, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia, dos
Transportes e das Comunicações, crédito suplementar no valor de 45 milhões, 386 mil e 99 reais, para
reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária". O Relator é o Deputado Darcísio Perondi. Foram
apresentadas 44 emendas. O voto é favorável, nos termos do projeto. Como o Relator não está
represente, designo...

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.
 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ... o Deputado Carlito Merss para ler o

relatório.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - V.Exa. disse nº 31?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, 35.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - PLN nº 35 da Pauta nº 31?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Da Pauta nº 31.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, trata-se do Projeto de Lei nº 35, de 2003,

que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e
das Comunicações, crédito suplementar no valor global de 45 milhões, 386 mil e 99 reais”. O Relator é o
Deputado Darcísio Perondi. Foram apresentadas 44 emendas. E...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Exatamente. No relatório, o Deputado Darcísio Perondi

conclui que a iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes,
em particular no que diz respeito aos compartilhados com PPA e LDO, além da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Portanto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 35, de 2003, como apresentado pelo Poder,
e pela rejeição das emendas; porém, temos 2 destaques apresentados com a concordância de todas as
Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação, ressalvados os destaques.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Os 2 destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - 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.
Destaque nº 1, de autoria do Senador Amir Lando, que pede a supressão de elementos do Anexo

I, Item 2678409090496.0024, no valor de 4 milhões e 485 mil reais.
Como são matérias complementares, o Destaque nº 2 pede a supressão de elementos constantes

de projeto de lei, destaque supressivo, Anexo II, Item 2678402335243.0041, no valor de 4 milhões e
485 mil reais, também de autoria do Senador Amir Lando.

O Deputado Carlito Merss dará o parecer aos destaques.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - O parecer é favorável aos 2 destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é favorável aos

destaques. Em votação os Destaques nºs 1 e 2.
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Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovados na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovados no Senado Federal.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, qual o item da pauta?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o Item nº 1 da Pauta nº 32, Projeto de Lei

nº 25, que "abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de 229 milhões e 900 mil reais, para reforço de dotações consignadas na Lei
Orçamentária vigente". O Relator é o Deputado Dr. Rosinha. Foram apresentadas 676 emendas. E o voto
é favorável nos termos do projeto, após a alteração.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, solicito uma cópia do relatório, por favor.
(Pausa.)

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, o Projeto de Lei nº 25 “abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, um crédito suplementar no valor de 229
milhões e 900 mil reais, para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária”.

Analisei todo o projeto e as emendas, e o parecer é pela aprovação do Projeto de Lei nº 25, de
2003, na forma apresentada pelo Poder Executivo, após a retificação, com recomendação ao Presidente
desta Comissão no sentido de que declare inadmitidas as Emendas de nºs 50 a 52, 197 a 204 e 274.

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
Os Srs. Deputados que queiram discuti-lo, poderão fazê-lo agora. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, passamos à votação.
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 no Senado Federal.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, gostaria de incluir extrapauta o Projeto de

Lei nº 20-A, de 2003, em função de acordo já estabelecido com todas as Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Carlito Merss solicita inclusão

na pauta do Projeto de Lei nº 20-A.
Vamos colocar em votação a solicitação de S.Exa.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei nº 20-A, de 2003, "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do

Esporte, crédito suplementar no valor de 29 milhões, 720 mil e 894 reais, para reforço de dotações
consignadas na Lei Orçamentária”. O Relator é o Deputado Carlito Merss, a quem concedo a palavra.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, trata-se do Projeto de Lei nº 20-A que
“abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Esporte, um crédito suplementar no valor
de 29 milhões, 720 mil e 894 reais”.

Estamos apresentando emenda de Relator modificada pela Mensagem nº 119, anexada inclusive
a este parecer elaborado com base no art. 27, da Resolução nº 1 do Congresso Nacional, com a
finalidade de atender pleito do Ministério do Esporte, por intermédio do Ofício nº 1.862, do dia 29 de
outubro de 2003, também anexado a este parecer, visando sanar incorreção no Anexo II no projeto de
lei. Substitua-se o cancelamento da Funcional Programática 27.812.0180.5450.2998 — Implantação de
infra-estrutura esportiva para uso de comunidades carentes e implantação de complexo esportivo em
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Umuarama, no Paraná, no valor de 239 mil, 750 reais —, pelo cancelamento da Funcional Programática
27.812.0180.5450.2988 — Implantação de infra-estrutura esportiva em Municípios no Estado de Goiás
—, no mesmo valor da Unidade Orçamentária 51.101, do Ministério dos Esportes.

Essa foi uma solicitação de diversas Lideranças. Nos termos do art. 9º do Regulamento Interno
desta Comissão, estão indicadas as inadmissibilidades das emendas; no mais, sugerimos a aprovação
do presente projeto.

Este é o relatório, Sr. Preside nte.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, por favor. Solicito que, conforme acordo

feito, constem do relatório as obras em andamento, conforme o Ministério que se comprometeu a
executá-las.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes, declaro que as emendas indicadas
pelo Relator foram inadmitidas.

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 estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Vamos colocar em votação, primeiro, o Aviso nº 4. Apreciação do relatório apresentado. Aviso nº

67, de 2003, que “encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.021, de 2003, TCU, bem como
dos respectivos relatório e voto que o fundamentam sobre o levantamento de auditoria nas obras de
construção de trechos rodoviários no corredor Oeste-Norte, BR-319, divisa AM/RO”.

O Relator é o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Parecer da Comissão Mista de Orçamento Público e

Fiscalização sobre o Aviso nº 67, de 2003 — nº 1775, de 2003, na origem —, que “encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.021/2003, do Tribunal de Contas da União (Plenário), bem
como dos respectivos relatório e voto que o fundamentam sobre o levantamento de auditoria nas obras de
construção de trechos rodoviários no Corredor Oeste-Norte, BR 319, divisa AM/RO, TC nº 005-890/2001-
2”.

Permita-me, Sr. Presidente, ler o relatório.
Relatório.
Trata o presente Parecer do Aviso nº 67, de 2003-CN — nº1.775/2003, na origem —, que

“encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.021 de 2003-TCU (Plenário), bem como dos
respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre o levantamento de auditoria nas obras de
construção de trechos rodoviários no corredor Oeste-Norte, BR-319/AM — Divisa AM/RO (TC nº
0005890/2001-2)”.

As obras, objeto do presente aviso apresentaram indícios de irregularidades graves apontados
em fiscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas da União. A auditoria foi realizada pela Secretaria
de Controle Externo do Estado do Amazonas — SECEX/AM, que motivou a inclusão da obra no Quadro
VII anexo à LOA/2003, nos termos do art. 86 da LDO/2003, caput, que assim mencionou: “O projeto e
a lei orçamentária anual poderão contemplar subtítulo relativo a obras e serviços com indícios de
irregularidades graves, informados pelo Tribunal de Contas da União, permanecendo a execução
orçamentária, física e financeira dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que foram
identificados os indícios, condicionada à adoção de medidas saneadoras pelo órgão ou entidade
responsável, sujeitas à prévia deliberação da Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da
Constituição, nos termos do § 6º deste artigo”.

I - Voto do Relator
Trata-se de obras de melhoramento e pavimentação da rodovia BR-319, trecho do Km 166,0 ao

Km 877,4, no Estado do Amazonas. A rodovia BR-319 é de grande importância para o escoamento da
produção do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus, pois permite a ligação da Capital do
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Amazonas com o Estado de Rondônia e os demais Estados do Brasil. A melhoria e pavimentação dessa
rodovia irá proporcionar maiores condições para a expansão das exportações de matérias-primas e
produtos manufaturados do Amazonas, principalmente, os eletroeletrônicos produzidos na Zona Franca
de Manaus, aumentando o nível de emprego e renda e as condições e vida da população. Proporcionará
também o desenvolvimento de projetos agropecuários ao longo da rodovia — que criarão maiores
condições para fixação do homem no campo —, bem como um incremento na indústria turística dos
Estados do Amazonas e Rondônia, outra atividade geradora de emprego e renda. Foram executados
cerca de 15% das obras, sendo estimado para a sua conclusão um valor de R$ 268.766.546,00. Há
restos a pagar inscritos para essas obras, subtítulo 26.782.0236.5709.0015 — Construção de Trechos
Rodoviários no Corredor Oeste-Norte, BR-319/AM, divisa RO/AM — Manaus, no valor a pagar de R$
3.729.642,00. Na LOA/2003, o subtítulo 26.782.0236.1248.0101 — Construção de Trechos Rodoviários
na BR-319 no Estado do Amazonas, divisa RO/AM — Manaus, apresenta uma dotação de R$
19.424.640,00.

Foram constatados, pelo TCU, como indícios de irregularidades graves: a) ausência dos projetos
executivos das obras de melhoramentos, pavimentação e restauração da rodovia BR-319, do Km 370,0
ao Km 877,4 em desrespeito ao § 1º do art. 7º da Lei nº 8.666/93; b) não-elaboração de Plano de
Controle Ambiental, abrangendo Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, e c) não-contratação de
empresa para executar os serviços de supervisão, coordenação e controle das obras rodoviárias de
melhoramentos e pavimentação da rodovia BR-319, subtrecho Km 166,0 — Km 370,0. O relator do
Acórdão 1.021/2003, foi o Ministro do TCU, Augusto Sherman Cavalcanti.

Presidente, permita-me ler apenas o final, porque é um relatório grande.
Em face do exposto, voto pela continuidade da vedação da execução das obras de melhoramento

e pavimentação da rodovia BR-319, trecho do Km 166, ao Km 877,4, no Estado do Amazonas no âmbito
da LOA/2003, porém autorizando a liberação dos restos a pagar do subtítulo 26.782.0236.5709.0015
— Construção de trechos Rodoviários no Corredor Oeste—Norte - BR-319/AM, divisa RO/AM —
Manaus, na forma do projeto de decreto legislativo anexo.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2003.
Deputado Anivaldo Vale, Relator.

Projeto de Decreto Legislativo
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos
inscritos em restos a pagar relativos ao Orçamento Fiscal da União para
2002 (Lei nº 10.407/2002), no subtítulo 26.782.0236.5709.0015 —
Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Oeste-Norte — BR-319/AM
— Divisa RO/AM — Manaus, da Unidade Orçamentária 39.252 — DNIT,
referentes estritamente ao pagamento dos serviços executados até 30 de
novembro de 2002, desde que, somados aos pagamentos efetuados
anteriormente, não ultrapassem o valor total do respectivo contrato.

Art. 2º - O Tribunal de Contas da União fará o
acompanhamento físico-financeiro da execução dos recursos mencionados
no artigo anterior, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União
para o subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à Comissão Mista de
que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.

Art. 3º - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

É o relatório, Sr. Presidente.
(Não identificado.) - Presidente, o Relator recebeu a emenda, e nós somos pela rejeição da

emenda.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, esse aviso não estava acordado. Nós o

acordamos para olhar com mais tranqüilidade esse aviso.
Estou pedindo vistas.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pauderney
Avelino.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, na realidade, o meu interesse é
tentar buscar, junto ao Tribunal de Contas da União, exatamente quais são as irregularidades graves
apontadas nesse trecho na BR-319. E já solicitei que o próprio Tribunal mandasse para a Comissão de
Orçamento o saneamento da irregularidade, que, conforme fui informado, teria sido publicado ontem.
Daí porque pedi a inclusão na pauta, mas é óbvio que mantemos aqui a nossa postura de votar aquilo
que foi combinado, já solicitando do Tribunal de Contas que envie para esta Casa a publicação que
trata do saneamento do problema, e aí estará obviamente resolvida a situação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Carlito Merss mantém?
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Tendo contato com essa publicação que o Deputado

Pauderney Avelino disse ter sido feita, poderemos votar tranqüilamente a matéria na semana que vem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Matéria retirada de pauta. Fica para terça-

feira.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem para

deixar claro que o Partido da Frente Liberal hoje está, não digo comemorando, mas registrando um ano
de oposição ao Governo do PT.

No Congresso Nacional temos nos pautado por uma oposição firme, mas fiscalizadora e
propositora, sendo crítica no momento em que é preciso criticar, mas também colaborando quando
assim exige a governabilidade do País.

Entendemos que nossa postura na Comissão de Orçamento do Congresso Nacional não poderia
ser outra, mesmo porque, Sr. Presidente, somos oposição ao partido que está no Governo, não fazemos
oposição ao País nem ao povo brasileiro e essa postura do PFL de concordar em votar os créditos
suplementares nas áreas de esporte, saúde, educação e transportes visa colaborar para que o Governo
possa executar a proposta orçamentária que o Congresso Nacional autorizou ao Governo do PT.

Portanto, nossa posição é exatamente esta: vamos fazer essa oposição fiscalizadora. Vamos votar
pela aprovação e, como estamos votando pela aprovação desses créditos suplementares, até para que o
Governo não use o expediente de dizer que não está executando o orçamento porque a Oposição não
permite, votando os créditos suplementares. Agora, vamos cobrar do Governo a execução.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, também quero registrar aqui a boa

vontade da Oposição, do PFL, como frisou o Deputado Pauderney Avelino, que comemora hoje um ano
de oposição, mas de oposição construtiva, voltada para os interesses maiores do País.

Por isso mesmo, nunca nos recusamos a fazer os acordos necessários para que o Governo
pudesse dar continuidade aos projetos necessários à melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.
Inclusive, juntamente com os demais Deputados de oposição, mais uma vez, estamos dando a
demonstração de que a bancada do PFL está sempre presente nesta Comissão para votar as matérias de
interesse do País.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, quero cumprimentar a Oposição

apesar de, em alguns momentos, discordar do conteúdo e das críticas que a bancada faz ao Governo
atual.

Evidentemente, numa Casa em que há divergência de idéias, é salutar para a democracia que
haja muitas vezes o conflito, mas entendo que o papel da Oposição nesta Casa apenas ressalta a
importância que têm o Governo e a bancada de apoio ao Governo de levar à frente esse novo programa e
essa nova visão de governar o Brasil, superando todos os obstáculos construídos com um modelo, uma
visão de Estado e de sociedade que comprometeram as finanças públicas do País, aprofundaram a
questão social no Brasil e hoje representam ônus que temos de pagar. Contamos com o aguerrido apoio
da Oposição para superar aquele buraco que a própria Oposição de hoje construiu neste Brasil.

Então, louvo a iniciativa da Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Claudio Cajado.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós, como já foi
dito anteriormente pelos companheiros Deputados Pauderney Avelino e Luiz Carreira, temos a alegria
de poder mudar um pouco a história da oposição política neste País a um Governo democrático e
legalmente constituído. Diferentemente do passado quando o PT fazia a política do quanto pior melhor,
o Partido da Frente Liberal tem se pautado na defesa intransigente daquilo que consideramos bom para
o Brasil e para os brasileiros, embora possa ruim para o Governo. Infelizmente, não temos sido ouvidos
tanto quanto queríamos. Daí porque, ao lado da opinião pública, as insatisfações começam a se
manifestar País afora. Não é à toa que os índices de apoio ao Governo estão decaindo de forma
absolutamente vertiginosa.

O Presidente Lula, que teve a oportunidade de ter no início do seu Governo 51% de aprovação
popular, hoje não registra mais de 41%. A avaliação pessoal do Presidente Lula, que todos
consideramos sério e dono de trajetória política extremamente digna, hoje não chega a 70%, quando no
início do Governo batia os 79%. Por outro lado, Sr. Presidente, a reprovação do Governo que, no
início, era de 12%, hoje já ultrapassa 20%, quase que dobrou.

O que desejamos é construir acordos como o que hoje celebramos e que o Governo pratique o
discurso da campanha com geração de emprego, com diminuição dos juros, com a retomada do
crescimento, ou seja, com a conclusão da recessão. Infelizmente, a Oposição não tem sido tão ouvida
quanto deveria, e há essa conversa, esse discurso da herança maldita que se tornou chavão. Acredito
que foi o próprio PT que, ao longo da sua história, construiu essa imagem de não respeitar contratos,
preferir declarar a moratória, não aceitar as necessárias mudanças implementadas no passado de
gestão fiscal responsável e ajuste fiscal que está levando, sim, o Brasil a ser reconhecido e respeitado
pelas demais nações.

Daí porque, Sr. Presidente, é extremamente emblemático que, quando a Oposição anuncia à
Nação que completa 12 meses na oposição, façamos um acordo na Comissão de Orçamento, que, das
Comissões Permanentes, é a mais representativa da imagem do Congresso Nacional, um acordo de
procedimentos para votarmos matérias de interesse ao Brasil, que beneficiam direta e indiretamente o
Governo, mas que vêm ao encontro das aspirações de todos os Parlamentares com assento nesta Casa.

Portanto, Sr. Presidente, espero que a demonstração que o Partido da Frente Liberal está dando
neste momento seja seguida pelo PT no futuro, porque o nosso discurso, em momento algum — e falo
também pela bancada baiana do PFL —, foi diferente no passado, é diferente no presente ou será
diferente no futuro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de dizer que o PFL

está indo bem, está aprendendo direitinho. Acho que vai dar certo, ainda.
Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, nós do PP, queremos parabenizar o

PFL pelo seu primeiro ano de oposição muito lúcida e que esperamos traga grande contribuição à
democracia brasileira.

Por isso, os nossos cumprimentos ao PFL. Nós, do PP, também estamos completando um ano de
trabalho em favor do povo brasileiro. Aqui mesmo na Comissão, temos procurado ajudar a V.Exa., a
quem admiramos muito pelo comportamento e pela paciência que tem tido com todos nós na condução
dos trabalhos.

Então, o PP está sempre presente quando se trata de lutar em favor do povo e da sociedade
brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não havendo mais oradores a se manifestar,
agradeço aos Srs. Parlamentares membros da Comissão o trabalho e a dedicação demonstrados
especialmente nesta última semana, quando, num esforço geral, conseguimos ultrapassar metas que
pareciam intransponíveis.

A todos o meu muito obrigado.
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Está convocada reunião para terça-feira, às 14h30min. Informo ainda que haverá sessão do
Congresso Nacional às 18h de hoje.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, eu até agora não tenho o texto da
resolução para dar uma olhada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A única alteração foi no art. 25, que
aumentou o mínimo de 15 para 18, e o máximo de 20 para 23. Ficou assegurado à Câmara Federal a
iniciativa de propor à apreciação da bancada estadual 3 emendas, e os Senadores poderão apresentar 3
emendas, mas com anuência da bancada estadual.

Está encerrada a reunião.


