
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Primeira Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

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

REALIZADA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2003.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro suspensa a reunião.
Convoco audiência pública para amanhã, às 14h30mim, com os Diretores da PETROBRAS. A

seguir haverá continuidade dessa reunião para discutir os projetos de leis pendentes e constantes da
pauta.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 23ª Reunião Ordinária da Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 34 e 35.

Há número regimental para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal.

Apreciação da ata da 22ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 4 e 6 de novembro de 2003.
Havendo a concordância do Plenário, fica dispensada a leitura da ata, por ter sido distribuída

antecipadamente.
Não havendo discussão, e conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regulamento

Interno desta Comissão, declaro a ata aprovada.
Passaremos à Ordem do Dia.
Pauta nº 34, item 1: Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 34/2003-CN, que

“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Federal, crédito especial no valor de R$
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), para fins que especifica”.

O Relator é o Deputado João Magno, que deu voto favorável aos termos do projeto.
Solicito ao Senador Amir Lando que faça a leitura do relatório.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Trata-se do Projeto de Lei nº 34, de 2003, que abre ao

Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Federal, crédito especial no valor de R$ 17 milhões
para os fins que especifica.

Sr. Presidente, a Comissão, por meio do Colegiado de Líderes, discutiu longamente o assunto,
debate que se prolonga por 3 ou 4 sessões.

O voto é favorável, rejeitadas todas as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer está em discussão.
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, para eu me situar bem, a discussão é sobre o

Projeto de Lei nº 34, não é isso? E o parecer foi pela aprovação.
 Sr. Presidente, já me posicionei diversas vezes na Comissão a respeito desse assunto. Até

apresentei minhas dúvidas à Comissão de Orçamento, e V.Exa. encaminhou-as ao Relator.
Naturalmente, o Relator teve o máximo de boa vontade, mas lamentavelmente, não sei se por falta de
tempo, as informações que me chegaram deixaram-me ainda em dúvida. Minha posição neste
momento permanece igual à do dia anterior, exatamente quando houve a reunião de Liderança. Então,
em nome do PFL, encaminho o voto contrário à abertura do crédito.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua a discussão do relatório.
Com a palavra o Sr. Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, esse projeto mereceu, por parte da

Liderança dos partidos, na Comissão de Orçamento e no Colégio de Líderes, uma discussão profunda.
E pairou sobre ele uma dúvida levantada pelo colega Machado no que diz respeito ao processo de
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avaliação do imóvel, bem como quanto à sua localização. O imóvel fica um pouco distante, o que não
permite facilidade de acesso ao público a ser atendido.

Da nossa parte, num primeiro momento, estávamos dispostos a não votar esse projeto, mesmo
porque nós já tivemos um episódio lamentável na história deste País, que envolveu um tribunal de São
Paulo. E para comprar esse imóvel precisamos abrir um crédito no valor de R$ 17 milhões.
Certamente a construção desse imóvel também não vai ficar barata. Se considerarmos o preço que
costumeiramente se pratica, talvez isso possa representar 20% ou 30% do valor da obra concluída.

A par disso, Sr. Presidente, nós vamos votar o projeto. Não vamos obstruir a votação, no
entendimento de que devem ser levadas em conta as considerações que foram apresentadas pelos
técnicos do Tribunal à Comissão de Orçamento. Nosso voto continua sendo contra esse processo, mas
não vamos pedir verificação de quorum. Essa é a nossa posição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Virgílio
Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, apenas para esclarecer que o
Deputado João Magno, o Relator do projeto, não pôde estar aqui no momento, mas já nos passou os
dados e reforçou a idéia da aprovação. Portanto, o PT vai seguir o Relator e o Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, esse assunto já foi por demais

discutido, e em boa hora o Deputado Machado apresentou um requerimento de informações mais
detalhadas etc., mas foi também esclarecido que apenas se abre o crédito; isso não significa que o
valor do terreno terá de ser R$ 17 milhões. Essa é uma responsabilidade do Tribunal, e não nossa; a
nossa é a de aprovar ou não o crédito. Se ele vai ser bem gasto ou não é problema do Tribunal.

Então, em razão disso, o PP encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, também sou contra a abertura do

crédito.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados, contra os votos dos nobres Deputados Machado, Claudio

Cajado, Anivaldo Vale e Alberto Goldman.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Passaremos agora à Pauta nº 35.
Como foi combinado na reunião dos Srs. Líderes, os avisos não serão objeto de votação ainda

nessa reunião.
Pauta nº 35, item 1: Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 6/2003-CN, que

“Abre ao Orçamento de Investimento, para 2003, em favor de diversas empresas estatais, crédito
suplementar no valor total de R$ 3.627.966.513,00, para os fins que especifica”.

O Relator é o Deputado Júlio Cesar. Não foram apresentadas emendas. O voto é pelo
desmembramento do projeto, na forma dos 2 projetos apresentados.

O Relator está com a palavra.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a demora na

tramitação desse projeto de lei deu-se em função da vinda a esta Comissão de uma autoridade da
PETROBRAS para prestar esclarecimentos relativos a expressivos cancelamentos, por parte da
empresa, de investimentos ocorridos em nosso País. Os investimentos que seriam feitos aqui foram
cancelados e feitos no exterior.

O diretor da PETROBRAS, que acabou de fazer sua explanação, já prestou esclarecimentos,
embora não convincentes, sobre o assunto. Pela exigüidade do tempo, uma vez que esse projeto de lei
chegou aqui no mês de junho, nós apresentamos o relatório por ocasião do término do prazo
concedido para a sua elaboração e confirmamos o voto dado. Então, em função disso, votamos
favoravelmente ao projeto, conforme a proposta do Governo.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, quero aqui fazer uma homenagem

ao Deputado Júlio Cesar, que soube avaliar a importância desse projeto de lei. Particularmente, não
tenho como votar favoravelmente a ele, e já expus minhas razões ao Deputado Júlio Cesar,
companheiro de partido. Não tenho como votar “sim”. Eu votarei contra esse projeto pelo fato de que o
Governo Federal não está honrando nem executando o Orçamento das empresas de energia elétrica
subsidiárias da ELETROBRÁS no meu Estado e no Estado de V.Exa.

Sr. Presidente, nesse Projeto de Lei nº 6 estão sendo cancelados R$ 91 milhões que o Governo
Federal deixou de executar, R$ 180 milhões da Manaus Energia e R$ 140 milhões da Companhia
Energética do Amazonas. Não posso deixar isso passar em branco. A Ministra de Minas e Energia
assumiu o compromisso de executar R$ 30 milhões, R$ 15 milhões em cada uma das empresas, até o
final do ano. Oxalá isso aconteça! Nossos conterrâneos, nossos eleitores, a população em geral não
pode mais continuar sofrendo com a falta de energia em Manaus e principalmente no interior do
Estado do Amazonas.

Portanto, votaremos contra esse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de prosseguir a discussão, quero

informar ao Plenário, especialmente aos Srs. Senadores, o seguinte: o Deputado Jorge Bittar
comunicou oficialmente que conversou com o Presidente da Câmara e S.Exa. concordou em assinar a
resolução que vai permitir as 3 emendas a mais por bancada. Assim, espero que seja modificada a
posição dos Senadores na terça-feira. Quanto ao prazo para apresentação das emendas, em face disso
e também dos problemas do PRODASEN, vamos prorrogá-lo até a meia-noite de quarta-feira.

Vamos continuar a discussão.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, os Senadores, como é do conhecimento

de todos, vêm pleiteando do Congresso e da Comissão Mista de Orçamento autorização para as
bancadas de maior número de Parlamentares — acima de 18 Parlamentares — indicarem 3 emendas
de caráter estruturante. Acordo com essa finalidade já foi várias vezes construído, acordo entre
Líderes, envolvendo personalidades políticas relevantes. Mas por mais de 4 vezes sucessivas a
resolução nesse sentido não foi encaminhada à votação do Congresso, conforme o acordo. Ainda
ontem, e ao longo da semana passada, os Senadores estiveram dispostos a pedir verificação de quorum
e impedir a votação do Orçamento da União ou de qualquer outro crédito nesta Comissão de
Orçamento. Eles querem deixar muito claro que sua reivindicação é extremamente modesta. Não
estamos pautados em qualquer forma de arrogância ou autoritarismo, ao contrário; entendemos,
porém, que a subestimação do nosso esforço e da nossa palavra não é atitude democrática nem
construtiva. Várias vezes os compromissos não foram cumpridos.

Quero sugerir, Sr. Presidente, não apenas no meu nome, mas no dos Senadores aqui
presentes, que uma decisão seja tomada agora pelo Presidente da Câmara. Essa decisão — já
consultei alguns companheiros, Deputados Federais inclusive — poderia ser rápida. Tomada essa
decisão, voltaria a ter consistência a palavra dada, e voltaríamos aqui para cumprir os cronogramas
que o Brasil precisa ver cumpridos. Todavia, negamo-nos a votar agora qualquer matéria antes de
uma explícita e concreta manifestação do Sr. Presidente da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, ouvi com atenção as

observações do Senador Sérgio Guerra, falando em nome do conjunto de Senadores. Recebi com
surpresa, hoje, a informação de que a mudança na Resolução nº 1 do Congresso Nacional, objeto de
amplo e longo processo de discussão no interior da Comissão, envolvendo Lideranças da Câmara e do
Senado, não havia ainda sido homologada pela Mesa da Câmara e portanto não pode ser votada na
sessão do Congresso marcada para as 12h. A partir dessa notícia, dirigi-me ao Presidente  da Câmara
dos Deputados, o Deputado João Paulo Cunha, com quem mantive longa conversa, e pude esclarecer-
lhe os termos da proposição que deverá ser votada pelo Congresso Nacional. Mostrei de que forma o
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processo de discussão evoluiu nesta Casa por um longo período. Manifestei minha preocupação com
relação ao cronograma, já extremamente apertado para a votação do Orçamento este ano, e dispus-me
a dialogar com a Mesa da Câmara, porque o Deputado João Paulo Cunha disse que havia membros da
Mesa que não se opunham frontalmente à resolução, mas tinham dúvidas sobre a natureza da
proposição e suas conseqüências para o processo orçamentário brasileiro.

O Deputado João Paulo Cunha dispôs-se a convocar nova reunião da Mesa da Câmara dos
Deputados com o objetivo de apreciar a matéria, porque houve pedido de vista em relação a ela por
parte de integrantes da Mesa. Assim, propus ao Presidente , e S.Exa. acolheu, a prorrogação do prazo
limite para apresentação de emendas, com o objetivo de que neste período, até quarta-feira da semana
que vem, possamos submeter o processo à Mesa da Câmara, para que, portanto, a matéria possa ser
apreciada também no plenário do Congresso Nacional. E, acreditando que o processo esteja bem
encaminhado, apelo para os Srs. Senadores e Deputados no sentido de que continuemos a examinar
as matérias nesta Comissão, porque elas terão de ser apreciadas também na sessão do Congresso
Nacional que deverá ser realizada na terça-feira da semana que vem, a fim de que possamos pôr um
ponto final nesta etapa de entendimentos e progredir na apreciação da peça orçamentária.

De minha parte, na condição de Relator, falando em nome de grande conjunto de
Parlamentares, não só do meu partido, mas desta Comissão, que participaram de todo o processo de
discussão, declaro que os entendimentos estão absolutamente de pé, foram mantidos, e estamos
empenhados no sentido de que a Mesa da Câmara acolha a proposta de resolução com a máxima
rapidez possível.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Peço a palavra pela ordem também, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Questão de ordem ou pela ordem?
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - V.Exa. tem prioridade, pela idade.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Obrigado. Então, os mais novos primeiro.
Sr. Presidente, ouvi atentamente a peroração do Deputado Jorge Bittar e do Senador Sérgio

Guerra. Está havendo um certo equívoco e falta de esclarecimento por parte dos membros da Mesa da
Câmara. Nesse sentido, esclareço aos Parlamentares, aos Deputados e aos Senadores, alguns aspectos
sobre a proposta apresentada para modificar a Resolução nº 1, o Regimento Comum. A resolução vai
manter o status quo e acrescentar 3 emendas de bancada para todas as bancadas, as pequenas e as
grandes. A aprovação das emendas dependerá do voto de 2/3 dos Senadores e 2/3 dos Deputados. Os
Senadores cujas bancadas tenham acima de 18 Parlamentares terão a iniciativa de apresentar as 3
emendas — a bancada do Estado —, que serão aprovadas por 2/3 dos Deputados e 2/3 dos
Senadores. Tal ponto já era consenso de todas as Lideranças. Mesmo que considerem ruim, mesmo
que torçam o bigode ou a barba, os Deputados e Senadores do PT que estavam resistentes, os demais
Deputados e eventualmente algum Senador da base do Governo, todos já tinham acordado em relação
a isso.

Fomos pegos de surpresa, porque a convocação da reunião do Congresso Nacional para hoje
era especificamente para votar a resolução e também corrigir o Crédito nº 56.

Ora, Sr. Presidente, digo, com toda a clareza e sinceridade, que deve haver um
desconhecimento por parte dos integrantes da Mesa da Câmara, porque a resolução não agride a
Câmara dos Deputados. Ao contrário; nas bancadas maiores, os Parlamentares, que antes tinham que
trazer para o concerto da bancada um número menor do que está sendo proposto — 3 emendas —,
agora terão de 18 a 23 emendas, sendo 3 para os Senadores das bancadas acima de 18
Parlamentares, e os Deputados indicarão o restante. Ora, em relação à Câmara dos Deputados e ao
Senado, nós cuidamos da questão para que não houvesse confronto, para que não houvesse perdedor
nem ganhador. A saída que a resolução permite é salomônica e atende tanto à Câmara quanto ao
Senado.

Assim, acato a propositura do Deputado Jorge Bittar. Há, repito, um certo desconhecimento
por parte da Mesa da Câmara, e poderíamos esclarecer seus integrantes; poderíamos fazer uma
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reunião, seja na sala do Vice-Presidente, seja na Sala de Reuniões da Mesa, para que pudéssemos dar
fim ao mal-estar que está sendo gerado entre as 2 Casas do Congresso Nacional.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Fernando

Bezerra.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, ouvi com atenção a fala do

Deputado Jorge Bittar. S.Exa. participou, como eu, de uma reunião ontem na Casa Civil, em que
Líderes da Câmara e do Senado chegaram a um entendimento em torno da resolução, que não diminui
em absolutamente nada a Câmara dos Deputados, e dá a oportunidade de que, nas bancadas
maiores, de forma compreensível, os Senadores indiquem para apreciação da bancada emendas
estruturantes em seus Estados. Há uma resolução em vigor, no sentido de que quaisquer emendas de
bancada somente serão aceitas na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização se
vierem respaldadas por 2/3 terços dos Parlamentares da Câmara e do Senado.

Havia hoje, no Senado, uma certa indignação da parte dos Srs. Senadores. Foi cogitado até que
os Senadores desistiriam definitivamente das emendas de bancada e não aporiam suas assinaturas ao
documento, de modo que não haveria emendas de bancada.

Tenho feito gestões, até com desgaste pessoal, sem qualquer interesse particular, porque faço
parte de uma bancada de apenas 11 Parlamentares, que, portanto, tem apenas a elevação do número
de emendas, sem que caiba a qualquer dos Senadores dessas bancadas a indicação sequer das
emendas que vão ser apresentadas. Elas terão de ser fruto do consenso. As emendas não devem ser
divididas, fracionadas, embora aqui as tenhamos denominado de “rachadinhas”. Seriam emendas
estruturantes, capazes de alavancar o desenvolvimento dos Estados.

Fico pasmo, Sr. Presidente, quando verifico que sobre um acordo de Líderes desta Casa, de
Líderes do Senado, respaldado pelo Chefe da Casa Civil da Presidência da República, ainda paire
dúvida sobre de que forma devemos proceder. E é por isto: tantas e tantas vezes vi nesta Casa a
aprovação de negociações que fizemos seguidamente. Os Líderes diziam: “É o Líder do PFL”. Fomos ao
Deputado José Carlos Aleluia, que nos disse: “Não, não há nenhuma objeção da parte do PFL”. Então
diziam: “É o Líder do PSDB”. Fomos, com o companheiro Sérgio Guerra, conversar com o Deputado
Alberto Goldman. Não havia obstáculos. E cada vez que nós achamos que há determinado
entendimento, ele não se verifica. É por isso, Srs. Deputados, que lamentavelmente se constrói, dentro
de diferença dessa natureza, o conflito entre Casas que devem trabalhar pelo interesse do Brasil.

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização está parada. Não haverá
progresso nas negociações e nas votações da Comissão enquanto não ficar definitivamente resolvida
essa questão. Seria muito mais digno que se dissesse “a Mesa da Câmara vota contra” do que “a Mesa
da Câmara adia a votação”, quando se sabe que dentro de 2 dias se esgota o prazo para apresentação
de emendas.

Seria importante ouvir as bancadas de cada Estado. Estive agora com vários Deputados do
meu Estado. Houve já um entendimento relativo ao acréscimo das 3 emendas discutidas entre as
bancadas. E agora nós estamos diante de uma situação de conflito, porque essas emendas não
existem. Consultem as bancadas dos Deputados de cada Estado e anotem suas posições. Tenho
certeza absoluta de que os Deputados de cada uma das bancadas vão pronunciar-se favoravelmente,
enquanto a Mesa da Câmara reluta em assinar decisão que vem do consenso das Lideranças da
Câmara e do Senado.

Era isso que eu tinha a informar, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Peço a palavra para uma questão de ordem, Sr.

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

Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, estranho este tipo de discussão da

matéria aqui, para mudar um projeto de resolução. Não é matéria da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização. Não é competência desta Comissão discutir, nem votar, nem dar
parecer sobre o tema, que absolutamente nada tem a ver com a Comissão de Orçamento. Essa matéria
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é do Plenário do Congresso Nacional, a ser resolvida, evidentemente, na negociação política entre as
Lideranças dos diversos partidos da Câmara e do Senado.

Há uma forma muito fácil de resolver a questão: apreciar o projeto de resolução, que existe e
está em andamento, no Congresso Nacional, a quem compete a análise da matéria. Lá o projeto deve
ser discutido, votado, aprovado ou rejeitado, conforme o processo democrático normal. Esse
procedimento nada tem a ver com esta Comissão.

Vejam bem, falo apenas do ponto de vista formal, da formalidade. Do ponto de vista político, há
o seguinte problema, que se expressa, que pode manifestar-se em qualquer Comissão, em qualquer
lugar de ambas as Casas, mas ocorre com mais força nesta Comissão: a obstrução. Os Srs. Senadores
estão obstruindo a votação. É um direito deles. É um direito de quem quer que seja obstruir. Se
houver número, a matéria é votada; se não houver número, não é. Também nesta Casa, nesta
Comissão, a obstrução é um instrumento. Mas quando há a presença, o quorum normal de Deputados
e Senadores, também se vota; quem ganha ganha, quem perde perde. Isso em relação aos PLs, que
são competência desta Comissão. Mas o projeto de resolução, Sr. Presidente, não é matéria desta
Comissão.

Vamos dar andamento aos trabalhos normais. Se os Senadores julgarem que neste momento
eles não devem caminhar e quiserem fazer obstrução, é um direito de S.Exas. Mas vamos dar
andamento ao processo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, não se discute a
competência da Comissão. Buscamos, numa atitude democrática, discutir com a Comissão para
encontrar um caminho no sentido de que os Senadores e Deputados tenham efetiva e proporcional
participação na apresentação de emendas ao Orçamento, levando em conta a desproporcionalidade
existente entre Câmara e Senado. A proporção entre Câmara e Senado é de mais de 6 Deputados para
1 Senador. Naturalmente, nos grandes Estados, essa proporção causa dificuldades aos Deputados
Estaduais, que têm tanta importância e tanta responsabilidade quanto os Deputados Federais. Por
isso, discutiu-se e chegou-se a um consenso. A proposta de alteração da resolução foi então
apresentada às Mesas do Senado e da Câmara. A Mesa do Senado aprovou-a integralmente logo que
apresentada; a Mesa da Câmara alegou, na primeira reunião, que não havia tido conhecimento do
texto. Na reunião de ontem pediu vistas, e em conseqüência não foi votada a resolução.

Agora o Relator, o Deputado Jorge Bittar, manteve um entendimento com o Presidente da
Câmara para tentar dirimir essa questão. Segundo S.Exa., o Presidente da Câmara comprometeu-se a
reunir a Mesa da Casa para votar e aprovar a resolução na próxima reunião do Congresso Nacional,
na próxima terça-feira. Em face disso, o prazo de emenda que estava correndo será prorrogado até
meia-noite de quarta-feira. Acredito que o impasse será superado e não haverá maiores problemas.
Diante disso, solicito aos meus colegas Senadores que meditem um pouco sobre a questão. Como
temos vários PLs em discussão, vamos votá-los.

Com a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, quero dizer aos membros desta Comissão

que, no meu entender, os Senadores estão cobertos de razão. Isso foi acordado e acertado, e tem de
ser cumprido. Trata-se de uma questão de consenso. Quero esclarecer à imprensa aqui presente e ao
telespectador que nos acompanha pela TV Câmara e pela TV Senado o seguinte: neste País, muitas
pessoas julgam ser absurdo um Deputado fazer uma emenda parlamentar ao Orçamento. Quero dizer
que muitas dessas estradas, dessas rodovias, desses portos, muito do que se está construindo no
Brasil se deve às emendas dos Parlamentares da Câmara e do Senado. O conserto de estradas, por
exemplo, é oriundo de emendas nossas.

Tenho uma proposição a fazer aos Senadores. O Deputado Jorge Bittar está comprometendo-se
a sair daqui agora com um grupo de Líderes — pelo meu partido, o PL, comprometo-me a acompanhá-
lo — e resolvermos essa questão com o Presidente João Paulo, e a Comissão continuaria trabalhando.
Voltaríamos imediatamente para cá e resolveríamos essa questão de uma hora para outra. É a nossa
proposição. Eu gostaria de que o ilustre Senador Sérgio Guerra concordasse em dar-nos meia hora, e
a Comissão continua trabalhando.
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 O SR. SENADOR LEONEL PAVAN - V.Exa. está coberto de razão na questão do direito tanto
dos Senadores quanto dos Deputados Federais. Temos tido inúmeras surpresas aqui, porque se
combina algo que depois não se cumpre. Não podemos, em hipótese alguma, correr o risco de sair
daqui para falar com o Presidente da Câmara e de repente a Comissão proceder à votação. Então, peço
ao Presidente que suspenda a sessão por 20 minutos para que uma comissão formada por Deputados
Federais e Senadores se dirija até o gabinete do Presidente da Câmara, a fim de resolver essa questão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Meu caro Senador Leonel Pavan, continuando o seu
raciocínio, nós temos aqui em torno de 10 PLs para votar. O que pode acontecer é a votação de 1 ou 2
PLs, o que não vai matar ninguém.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Senador Amir Lando.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu gostaria de

deixar a palavra do Governo, que não se opõe a essas modificações que serão introduzidas na
Resolução nº 1, art. 25, alíneas e incisos. É importante dizer que isso é consenso no Governo, que
quanto a isso está absolutamente unificado. Não há o que questionar. O Governo não descumpriu
coisa alguma. O procedimento dessa modificação passa pela Mesa da Câmara, que está apreciando o
assunto; não opôs veto nem embargo definitivo, está apenas no processo de análise e julgamento, e
deverá concluí-lo até a próxima reunião.

Entendo que a Comissão dirigir-se — com ou sem a minha presença, mas com a presença das
Lideranças — imediatamente à Mesa da Câmara, para tentar dar-lhe um cenário da situação crítica
em que se encontra a Comissão de Orçamento, é urgente. Concordo plenamente com essa proposta.
Em nome do entendimento, apelo para os Srs. Congressistas no sentido de que tenham bom senso. É
claro que quero ouvir a opinião da maioria.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, quero dizer apenas 4 palavras. Os

Senadores não desejam contradições nem confrontos com os Deputados Federais e suas bancadas ou
a Mesa da Câmara dos Deputados. Como já é de conhecimento de todos, essa questão não foi
resolvida nem tem sido tratada. Desejamos uma solução, seja qual for, mas que se dê de acordo com
as normas legais da Casa. Segundo, é impossível manter a situação como está, até porque as
bancadas estão reunindo-se para definir um número de emendas, se são mais 3 ou menos 3; muitas
bancadas já se definiram por mais 3, outras ainda não, mas o fato é que há um impasse concreto.

Quanto ao que disse o Deputado Alberto Goldman, do ponto de vista formal esse assunto pode
não ser matéria desta Comissão, mas do ponto de vista real é impossível haver outra matéria que seja
mais desta Comissão do que essa, tanto que a Resolução nº 1, da qual fui Relator, foi discutida aqui
exaustivamente. Esta Comissão é a principal responsável pelo encaminhamento das emendas e pelo
parecer sobre a sua qualidade.

Dessa forma, Sr. Presidente, consideramos a proposição de suspender agora a reunião para
um entendimento com o Presidente da Câmara, para que S.Exa. tenha consciência dos fatos que
preside, absolutamente necessária e indispensável.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Esta sessão já está ocorrendo no mesmo
período da Ordem do Dia da Câmara. Em face disso, suspendemos a reunião para que uma comissão
constituída de Senadores e Deputados vá ao Presidente da Câmara para proceder a essa discussão.
Os Senadores indicariam 3 ou 4 e os Deputados outros 4.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, os Líderes já estão indicados pelos seus
partidos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os Líderes partidários deverão ir à Câmara
para buscar esse entendimento.

Começou a Ordem do Dia.
Fica convocada reunião para amanhã, às 10h da manhã, para continuarmos a discussão da

matéria.
Está encerrada a reunião.

(A reunião é suspensa)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 23ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação de matérias constantes das Pautas nºs  34 e 35, de 2003.

Já foi feita a nomeação dos Relatores setoriais. A composição é a seguinte: Poderes de Estado e
Representação, Senador Hélio Costa, do PMDB de Minas Gerais; Justiça e Defesa, Senador João
Ribeiro, do PFL de Tocantins; Fazenda e Desenvolvimento, Deputado Gilmar Machado, do PT de Minas
Gerais; Agricultura e Desenvolvimento Agrário, Deputado Humberto Michiles, do PL do Amazonas;
Infra-Estrutura, Deputado José Borba, do PMDB do Paraná; Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
e Esporte, Deputado Narcio Rodrigues, do PSDB de Minas Gerais; Saúde, Senador Fernando Bezerra,
do PTB do Rio Grande do Norte, por indicação do PT; Trabalho, Previdência e Assistência Social,
Deputado Roberto Balestra, do PP de Goiás; Integração Nacional e Meio Ambiente, Deputado Júlio
Cesar, do PFL do Piauí; Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Deputado José Carlos Elias, do PTB
do Espírito Santo.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, faço uma comunicação informal.

Estou assumindo a Liderança do Partido dos Trabalhadores nesta Comissão Mista. Naturalmente,
haverá um rito, tanto para formalizar a indicação quanto para os nossos Líderes, Deputados Tião
Viana e Nelson Pellegrino, comunicarem à Comissão.

Contudo, a partir desta reunião — e no momento adequado farei a comunicação formal —, o
nosso Líder, Deputado Carlito Merss, estará se dedicando a outras atividades no partido, assumindo
outras funções. S.Exa. pediu-me que o substituísse interinamente durante esses dias, até que
houvesse definição formal a respeito do assunto. Portanto, eu não poderia deixar de fazer esse
registro, para não passar a impressão de que o nosso partido está de alguma maneira inadimplente
com as reuniões ou deixando de contar com a sua Liderança.

Farei, oportunamente, referência mais completa a respeito do nosso Líder, Deputado Carlito
Merss, mas não posso deixar de acentuar o trabalho que S.Exa. realizou aqui — e todos o
acompanharam —, com dedicação, competência e fidelidade ao partido. Enfim, S.Exa. foi uma peça
importante e continuará sendo, em qualquer função que assumir. S.Exa. tem missão importante em
sua terra natal, Joinville, onde lidera todas as pesquisas para a Prefeitura local. Quem sabe não
tenhamos condições de tê-lo entre nós com a intensidade que gostaríamos no ano que vem.
Seguramente, segundo a nossa vontade, do PT e do povo de Joinville, com certeza, também não o
teremos a partir de 2005.

Gostaria de agradecer muito ao Deputado Carlito Merss a indicação do meu nome e colocar-me
à disposição de V.Exa., Sr. Presidente, e dos demais Líderes partidários para uma tentativa de
substituir à altura o nosso Líder, Deputado Carlito Merss.

Creio que na semana que vem estará formalizada a substituição. Apenas para que não haja a
aparência de vácuo, faço esse comunicado informal neste momento a V.Exa. e aos demais membros
da Comissão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Virgílio Guimarães, a Mesa

registra o comunicado de V.Exa. e aguarda que a indicação seja formalizada.
Solicito ao Deputado Pedro Chaves que faça a leitura do Expediente.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Expediente.
Correspondência interna recebida:
Ofício nº 495, de 5 de novembro, do Presidente da Comissão de Minas e Energia, Deputado

José Janene, comunicando a decisão de solicitar à Comissão que faça constar no Projeto de Lei do
Orçamento para 2004 a dotação orçamentária da Unidade Orçamentária nº 32.226-ANEEL.

Atas encaminhando a eleição dos coor denadores de bancada estadual:
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1) Ata da bancada do Estado de Alagoas, que comunica a indicação do Deputado Benedito de
Lira.

2) Ata da bancada do Estado de Rondônia, que mantém a coordenação do Deputado Confúcio
Moura.

3) Ata da bancada do Estado de Goiás, que comunica a indicação do Deputado Jovair Arantes.
4) Ata da bancada gaúcha, que comunica a indicação do Deputado Mendes Ribeiro Filho.
5) Ata da bancada do Estado do Tocantins, que comunica a indicação do Senador Eduardo

Siqueira Campos.
6) Ata da bancada do Estado Mato Grosso do Sul, que comunica a indicação do Deputado

Antônio Carlos Biffi.
7) Ata da bancada do Estado de Roraima, que comunica a indicação do Deputado Alceste

Almeida.
8) Ata da bancada do Estado do Rio de Janeiro, indicando os Deputados Luiz Sérgio e José

Divino; e suplentes: Deputada Elaine Costa, Deputado Simão Sessim e Almir Moura como 1º, 2º e 3º
suplentes respectivamente.

9) Ata da bancada do Estado do Espírito Santo, indicando o Senador Magno Malta.
10) Ata da bancada do Estado do Mato Grosso, indicando a Senadora Serys Slhessarenko.
11) Ata da bancada do Estado do Maranhão, indicando o Deputado Pedro Novais Coordenador

e o Deputado Pedro Fernandes Coordenador Substituto.
12) Ata da bancada do Estado do Acre, indicando o Deputado Sibá Machado Coordenador e a

Deputada Perpétua Almeida Coordenadora-Adjunta.
13) Ata da bancada do Estado da Paraíba, indicando o Deputado Wellington Roberto.
Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão:
1) Ofício nº 127, de 30 de outubro, do Deputado Wellington Roberto, justificando a ausência no

dia 30 de outubro, tendo em vista participação em reunião do partido.
2) Ofício nº 227, de 31 de outubro, do Senador Romero Jucá, justificando ausência nos dias

14, 22, 28 e 29 de outubro.
- A ausência de 14 de outubro foi indeferida tendo em vista o disposto no art. 10 do

Regulamento Interno da Comissão.
3) Ofício nº 193, de 6 de novembro, do Deputado Vignatti, justificando ausência no período de

24 de outubro a 3 de novembro, tendo em vista viagem em missão oficial.
Expedientes encaminhando indicação para relator setorial das Áreas Temáticas da Proposta

Orçamentária para 2004:
1) Ofício nº 1.224, de 11 de novembro, do Líder do PTB, Deputado José Múcio Monteiro,

indicando o Deputado José Carlos Elias, do PTB do Espírito Santo, relator setorial da Área Temática X
- Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

2) Ofício nº 1.731, de 11 de novembro, do Líder do PSDB, Deputado Jutahy Junior, indicando
o Deputado Narcio Rodrigues, do PSDB de Minas Gerais, relator setorial da Área Temática VI -
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte.

3) Ofício nº 152, de 11 de novembro, do Líder do PT, Deputado Nelson Pellegrino, indicando o
Deputado Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, relator setorial da Área Temática III - Fazenda e
Desenvolvimento.

4) Ofício nº 1.013, de 12 de novembro, do Líder do PMDB, Deputado Eunício Oliveira,
indicando o Deputado José Borba, do PMDB do Paraná, relator setorial da Área Temática V - Infra-
Estrutura.

5) Ofício nº 1.382, de 12 de novembro, do Líder do PP, Deputado Pedro Henry, indicando o
Deputado Roberto Balestra, do PP de Goiás, relator setorial.

Expedientes encaminhando indicações para o Comitê de Apreciação do Projeto de Lei do Plano
Plurianual para o Período 2004/2007:
Ofício nº 1.688, de 6 de novembro, do Líder do PSDB, Deputado Jutahy Junior, indicando os

Deputados Eduardo Gomes e Antonio Carlos Mendes Thame.
Correspondência externa recebida:
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1) Ofício nº 492, de 4 de novembro, da Secretaria Coordenadora de Infra-Estrutura do Estado
de Alagoas, que presta informações sobre a situação do contrato entre Estado de Alagoas e a
Construtora Gautama, em resposta ao Ofício nº 420, de 22 de outubro, desta Presidência.

Este expediente foi anexado ao Aviso nº 75/2003-CN, e cópia foi encaminhada ao Relator,
Deputado Alexandre Cardoso, solicitante das informações.

2) Ofício nº 1.458, de 3 de novembro, da Prefeitura Municipal de Pirajuí, no Estado de São
Paulo, referindo-se ao Projeto de Lei nº 32/2003-CN, destinado à aquisição de viaturas para
patrulhamento escolar.

Avisos SGS/TCU, de 5 de novembro, encaminhados pelo Ministro Valmir Campelo, Presidente
do Tribunal de Contas da União:

1) Aviso nº 2.810 (Acórdão nº 1.655/2003): auditoria realizada nas obras de construção e
pavimentação de rodovias federais no Estado de Minas Gerais.

2) Aviso nº 2.818 (Acórdão nº 1.658/2003): auditoria realizada nas obras do Projeto Beira-Rio,
em Porto Velho, Rondônia.

3) Aviso nº 2.824 (Acórdão nº 1.657/2003): auditoria realizada nas obras de construção,
ampliação, reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais em Santa Catarina.

Ordem do Dia
Pauta nº 34
Apreciação dos relatórios apresentados aos seguintes avisos:
Item 2
Aviso nº 3/2003-CN, que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 168.
O item da Pauta nº 34 que já teve acordo foi votado ontem, de modo que devolvemos a palavra

ao Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Deputado Pedro Chaves.
Passa-se à Ordem do Dia.
Pauta nº 35
Apreciação dos relatórios apresentados aos seguintes projetos:
Item 1
Projeto de Lei nº 6/2003-CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento para 2003, em favor de

diversas empresas estatais, crédito suplementar no valor total de R$ 3.627.966.513,00, para os fins
que especifica”.

Relator: Deputado Júlio Cesar.
Não foram apresentadas emendas.
O relatório e o voto favorável foram apresentados ontem.
Em face da audiência realizada com o Diretor da PETROBRAS, o Relator alterou o relatório,

votando favoravelmente, nos termos do projeto. Houve a discussão ontem, e agora haverá a 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.
O Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Item 2
Projeto de Lei nº 36/2003-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças

Federal e Eleitoral, crédito especial no valor global de R$ 4.379.611,00 para os fins que especifica”.
Relator: Deputado João Magno.
Voto: Favorável, nos termos do projeto.
Uma vez que o Deputado João Magno não está presente, solicito ao Deputado Virgílio

Guimarães que leia o relatório.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, já que o relatório foi distribuído

com antecedência e todos têm conhecimento da matéria, farei a leitura do voto.
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“Desse modo, considerando que o projeto de lei não colide com as
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2003, não
ferindo, tampouco, a quaisquer outros dispositivos legais relativos à
alocação de recursos, e seu detalhamento acha-se conforme as exigências
legais e os princípios da boa técnica orçamentária, somos pela aprovação
do Projeto de Lei nº 36, de 2003-CN, nos termos propostos pelo Poder
Executivo.

Sala da Comissão, novembro de 2003.
Deputado João Magno, Relator”.

Sr. Presidente, esse é o voto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação o relatório na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item 3
Projeto de Lei nº 37/2003-CN que “Abre ao Orçamento de Investimento, para 2003, em favor

da Petróleo Brasileiro S/A — PETROBRAS, crédito especial no valor total de R$ 598.042.465,00, para
os fins que especifica”.

Relator, Deputado Carlito Merss.
Voto: Favorável, nos termos do projeto.
O Relator se encontra ausente. Peço ao Deputado Leonardo Mattos que faça a leitura do

relatório.
O SR. DEPUTADO LEONARDO MATTOS - Sr. Presidente, também ficarei restrito ao voto do

Relator.
“Do exame do projeto, concluímos que a iniciativa não contraria os

dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular
no que diz respeito à sua compatibilidade com o Plano Plurianual
2000/2003, com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2003 e com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto ao mérito, entendemos pertinentes as alterações propostas
por meio do projeto, tendo em vista as justificativas apresentadas pelo
Poder Executivo.

No que se refere às Emendas de nºs 00001 a 00031, embora
meritórias, a natureza das ações propostas (eletrificação rural)
impossibilita o seu atendimento por meio de inclusão de projetos no
programa de trabalho da PETROBRAS, empresa que, apesar de lançar-se
no campo da geração de energia elétrica, não atua no ramo de distribuição.

Quanto à Emenda de nº 00032, entendemos que esta seja
incompatível com o art. 21, inciso III, da Resolução nº 1, de 2001-CN, por
ser constituída de várias ações, que deveriam ser objeto de emendas
distintas. Portanto, somos pela sua inadmissibilidade

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 37, de
2003, como apresentado pelo Poder Executivo, e pela rejeição das
Emendas de nºs 00001 a 00031.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Deputado Carlito Merss, Relator.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
Declaro inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator.
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Em discussão o relatório.
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação o relatório na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item 4.
O Projeto de Lei nº 39/2003-CN ainda está em discussão, porque houve problema com a

bancada do Paraná. Então, vou retirá-lo de pauta.
Item 5.
Projeto de Lei nº 47, de 2003, do Congresso Nacional, que "Abre ao Orçamento da Seguridade

Social da União, em favor do Ministério da Previdência Social, crédito suplementar no valor, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente".

O Relator: Deputado Antônio Carlos Mendes Thame.
Voto: Favorável, nos termos do projeto.
Vou pedir ao Deputado Claudio Cajado que leia o relatório.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Faço a leitura:

“Parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização sobre o Projeto de Lei nº 47, de 2003, do Congresso Nacional,
que ‘Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
R$10.635.667.636,00 (dez bilhões, seiscentos e trinta e cinco milhões,
seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e seis reais), para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente’.

Execução orçamentária até 24/10/2003
Dos recursos que financiarão essa suplementação, cerca de R$

3.906.420.144,00 (três bilhões, novecentos e seis milhões, quatrocentos e
vinte mil, cento e quarenta e quatro reais) viriam do superávit financeiro
apurado no Balanço Patrimonial da União, do exercício de 2002; cerca de
R$ 4.078.123.575,00 (quatro bilhões, setenta e oito milhões, cento e vinte e
três mil, quinhentos e setenta e cinco reais) do excesso de arrecadação,
sendo R$ 1.658.712.118,00 (1 bilhão, seiscentos e cinqüenta e oito
milhões, setecentos e doze mil, cento e dezoito reais) da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas, R$ 1.939.480.627,00 (1
bilhão, novecentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e oitenta mil,
seiscentos e vinte e sete reais) das Contribuições Previdenciárias para o
RGPS, R$ 288.651.621,00 (duzentos e oitenta e oito milhões, seiscentos e
cinqüenta e um mil, seiscentos e vinte e um reais) de recursos próprios
financeiros e R$ 191.279.209,00 (cento e noventa e um milhões, duzentos
e setenta e nove mil, duzentos e nove reais) de recursos próprios não
financeiros, e R$ 2.651.123.917,00 (dois bilhões, seiscentos e cinqüenta e
um milhões, cento e vinte e três mil, novecentos e dezessete reais) viriam
do cancelamento de recursos da Reserva de Contingência.”

Foram oferecidas emendas.
“Voto do Relator.
A emenda apresentada pelo nobre Deputado Machado propõe que a

ação ‘Pagamentos de Auxílios      - Nacional’ seja financiada com outras
fontes e que os recursos em questão sejam utilizados para aumentar o
salário mínimo. A ação em questão, ‘Pagamentos de Auxílios - Nacional’,
objetiva o pagamento dos benefícios previdenciários identificados como
auxílios, tais como o auxílio doença e o auxílio reclusão. O aumento do
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salário mínimo acima do inicialmente previsto afetou o gasto com os
referidos benefícios, devendo, portanto, ser recomposta a dotação da ação.
Essa recomposição deve ser feita com recursos da reserva de contingência,
reservados para despesas com reajuste do salário mínimo. Sendo assim,
resolvemos não acatar a emenda apresentada.

O exame da proposição quanto à sua compatibilidade com o Plano
Plurianual mostra que esta se ajusta ao estabelecido pelo Plano.

Quanto à conformidade com as disposições da Lei nº 10.524, de 25
de julho de 2002 (Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO/2003), a
percepção deste Relator é de que as programações pretendidas por este
crédito suplementar não contrariam as vedações expressas em tal Lei.

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

Em conseqüência, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 47, de
2003, do Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder
Executivo.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório, sendo prejudicada a emenda
indicada pelo Relator.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ricardo Barros,

para início da discussão do relatório.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O Deputado Antonio Carlos Mendes Thame tem ainda

dúvida sobre o relatório. Peço ao Presidente que essa matéria seja votada por último, a fim de que
S.Exa. possa se manifestar. O Deputado chegará daqui a poucos minutos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, a solicitação de V.Exa. é
procedente. No entanto, o relatório está assinado pelo Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu sei, mas S.Exa. disse que surgiu uma dúvida e
pede apenas que o item em questão seja discutido por último. O SR. PRESIDENTE (Senador
Gilberto Mestrinho) - O problema é que este é o penúltimo PL.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Wellington

Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - É sobre o Item 5. Sou Relator do Aviso nº 40 e

gostaria que V.Exa. o submetesse à apreciação do Plenário. Esse Aviso foi votado simbolicamente
anteriormente.
 Na verdade, peço a V.Exa. que aprecie a matéria, a fim de que seja ratificada aquela votação
simbólica, porque a resolução já foi votada. Peço a V.Exa. que consulte o Plenário a respeito do
assunto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em primeiro lugar, vamos ler os avisos
após a votação dos PLs. Em segundo lugar, vamos atender ao Deputado Ricardo Barros, suspendendo
a discussão do PL nº 47, e passando a discutir sobre o último item, PL nº 50. Se o Deputado Antonio
Carlos Mendes Thame não chegar até lá, daremos início à votação.

Item 6.
Projeto de Lei nº 50, de 2003, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da

União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações, crédito
suplementar no valor global de R$ 98.007.454,00 (noventa e oito milhões, sete mil, quatrocentos e
cinqüenta e quatro reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras
providências”.

Relator: Senador Jonas Pinheiro.
Foram apresentadas 8 emendas.
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Voto: Favorável, nos termos do projeto.
Peço ao Senador Roberto Saturnino que leia o relatório.
O SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO -

“As emendas cujo objetivo é reverter os cancelamentos efetivados
na proposta do Poder Executivo (Emendas nºs 3, 4 e 5), não há como serem
acolhidas, tendo em conta que sua aprovação implicaria a inviabilização do
crédito.(...)

Em relação às demais emendas, não obstante reconhecermos os
meritórios propósitos dos nobre autores, entendemos devam ser rejeitadas,
tendo em vista que o seu acolhimento resultaria por desfigurar a
programação dos órgãos beneficiários, bem como na perda de eficiência
alocativa, em face da pulverização dos recursos orçamentários.

Voto do Relator
Em razão de todo o exposto, o nosso voto é no sentido:
1) da aprovação do Projeto de Lei nº 50, de 2003, do Congresso

Nacional, nos termos propostos pelo Poder Executivo, e conseqüente
rejeição das emendas apresentadas, conforme consta do Anexo I a este
Parecer;

2) de que esta Comissão, por economia processual, recomende ao
Ministério do Planejamento a estrita observância das disposições
constantes do art. 61, § 4º, da LDO/2003, com vistas a oferecer os
elementos indispensáveis à apreciação dos créditos adicionais submetidos
ao exame desta Casa.”

O SR. PRESIDENTE (Senador  Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
O voto é favorável, com rejeição das emendas. Portanto, declaro inadmitidas as emendas

apontadas pelo Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a

matéria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para discutir, concedo a palavra ao

Deputado Claudio Cajado e, depois, ao Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, o PL nº 50

trata de várias ações dos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações.
O Ministério de Minas e Energia pretende pagar a concessão de auxílio-transporte a servidores

e empregados, assim como proteção ambiental etc. Isso é extremamente justo.
Em relação ao Ministério das Comunicações, de igual forma, pagamento de passagens e diárias

para o deslocamento de técnicos. Mas esperamos que não sejam deslocamentos a exemplo do que tem
ocorrido com alguns titulares de Ministérios do Governo do Presidente Lula, que viajam com fins não
inerentes à função que ocupam. Entretanto, vamos conceder o crédito, uma vez que aguardamos a
resposta do Governo Federal, especificamente de alguns Ministérios, ao questionamento de alguns
Parlamentares sobre quais os trechos e quais os objetivos das viagens feitas Brasil afora por seus
funcionários.

Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 50 propõe o pagamento de assistência médica, auxílio
transporte e administrativo. O objetivo final da proposta é bastante justo, mas os recursos da CIDE
devem ser aplicados nas estradas federais que são motivo de dissabor para o povo brasileiro,
aumentam o Custo Brasil, prejudicam sensivelmente o setor de transporte do País e causam inúmeras
mortes.

É absurdo que a CIDE seja aplicada no pagamento de assistência médica, auxílio transporte e
administrativo. Não se pode contemplar um objetivo nobre, como o de dar assistência médica aos
funcionários, com recursos que não podem ser utilizados com finalidade distinta da de dar
manutenção às estradas do País. Se continuarmos aceitando esse tipo de procedimento do Governo de
atender a causas nobres com meios inadmissíveis, nunca teremos eficácia na legislação.
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Sr. Presidente, voto contra o projeto em função desses procedimentos, ainda que haja justiça
na apresentação do pleito. Não se pode utilizar a CIDE para outros fins, mesmo que em benefícios de
funcionários e da proteção ambiental. Isso, Sr. Presidente, lastimavelmente este Parlamentar não pode
aceitar. Daí porque me manifesto contrariamente ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, esse projeto cancela recursos da

rodovia Goioerê—Iporã, importante região do Estado do Paraná. O Deputado Eduardo Sciarra
elaborou emenda que propõe a recolocação desses recursos da rodovia, e estou apresentando o
Destaque nº 1 no mesmo sentido.

Entendemos as dificuldades apresentadas, e até entendidas pelo Senador Jonas Pinheiro e pelo
Governo, mas o Paraná não pode abrir mão desses recursos. Então, estou apresentando destaque
para reposição dos recursos da ordem de 1,2 milhão de reais, que se referem a esse trecho rodoviário
da BR-272, no Estado do Paraná.

Gostaria que o Relator repusesse esses recursos.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Lembro ao Deputado Ricardo Barros o crédito

suplementar já votado neste final de ano. Reconheço a diligência de  S.Exa. em defesa do Estado que
tão bem representa aqui, mas se trata de viabilidade de execução.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. alguns minutos para tentar fazer um acordo com o Deputado
Ricardo Barros. Se S.Exa. concordar, poderemos chegar a um ponto ou outro de entendimento, a fim
de que não haja obstáculo à continuação de nossa reunião.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não tenho nada contra. Quero apenas registrar que o
Líder do PMDB na Comissão, Deputado José Borba, também  apresentou emenda nesse sentido.
Portanto, temos duas emendas propondo a reposição dos recursos da BR-272, uma do Deputado
Eduardo Sciarra, do PFL, e outra do Deputado José Borba, Líder do PMDB. Isso demonstra a
importância da discussão. Se o Deputado Virgílio concordar, podemos discutir uma solução para o
problema, enquanto os outros itens estão sendo votados.

O SR. SENADOR AMIR LANDO  - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Amir Lando.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Quero lembrar a este Plenário, especialmente ao Deputado

Ricardo Barros, que discutimos essa matéria no Colégio de Líderes e houve um acordo que devemos
honrar neste momento. É claro que não sou contra a reabertura da discussão, mas será muito difícil
se a cada momento reabrirmos discussão sobre matérias previamente decididas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Apenas a discussão e aceitação do
destaque do Deputado Ricardo Barros.

Emenda nº 04, do Deputado Eduardo Sciarra, e Destaque nº 1, do Deputado Ricardo Barros.
Como o Relator não está presente, peço ao Relator ad hoc, Senador Roberto Saturnino, que se

manifeste sobre a matéria.
O SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO - Sr. Presidente, pelo relatório do  Senador Jonas

Pinheiro, tenho de me manifestar contrariamente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto do Relator é contrário ao destaque.
Encerrada a discussão.
 Em votação o projeto na Câmara dos Deputados, ressalvado o destaque.
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.
 Em votação o destaque.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu votei contra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O destaque tem o parecer contrário do

Relator.
Com a  palavra o Senador Amir Lando.
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O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, inicialmente devo dizer a V.Exa. que...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Houve um erro da Mesa. Só o autor do

destaque e o Relator da matéria poderão usar a palavra.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Exatamente. Quero apenas dizer que está presente o

Deputado Ricardo Barros, autor de um destaque. Os demais ficam prejudicados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos Deputados o

destaque, com parecer contrário do Relator.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa).
Rejeitado, contra os votos do Deputado Claudio Cajado e Ricardo Barros.
 A matéria não vai ao Senado Federal.
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, votei contra o PL nº 50.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto contrário de V.Exa. foi registrado,

Deputado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O voto não foi registrado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Claudio Cajado, fica registrado

em ata o voto contrário de V.Exa., como proposto.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO -  Votei contra em função da utilização da CIDE para

fins alheios à manutenção de estradas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como está presente o Deputado Antonio

Carlos Mendes Thame, vamos voltar ao Item 5.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pauderney

Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, os partidos de oposição, em

especial PFL e PSDB, têm dado seguidas demonstrações de boa vontade. Todos querem ver o Governo
executando o Orçamento da União, saindo dessa letargia, enxugando os recursos orçamentários e
fazendo superávit primário. Ajudamos nesse sentido, mas não podemos permitir que nossa boa
vontade seja entendida de outra forma.

Nesta Comissão e no plenário do Congresso Nacional temos feito sugestões e questionamentos
a respeito do cancelamento de dotações orçamentárias e conseqüente recomposição orçamentária por
meio de créditos suplementares e créditos especiais.

O Governo tem se comprometido com as bancadas de alguns Estados e não tem cumprido essa
recomposição orçamentária e financeira.

A nossa boa vontade tem limite. Não podemos continuar aceitando que acordos sejam
descumpridos. Não podemos continuar aceitando ações como a do PL nº 42, que retira recursos e
desequilibra o valor per capita do SUS para todo o Brasil, que havíamos conseguido equilibrar. Não
podemos permitir que esse tipo de ação predatória continue acontecendo em detrimento do bem-estar
da sociedade e do que entendemos ser patrimônio da população brasileira.

Queremos uma resposta à altura da ação que estamos empreendendo em favor do Brasil, não
em favor do Governo. Não podemos, por exemplo, permitir o remanejamento de recursos,
desequilibrando o SUS, como propõe o PL nº 42, e que se retire 63 milhões de reais do atendimento
básico ambulatorial do Amazonas; 120 milhões do Pará;  37 milhões da Bahia, e mais de 20 milhões
do Maranhão, Estados menos desenvolvidos, e que esses recursos sejam transferidos para os mais
desenvolvidos.

Na Bahia e em outros Estados ditos periféricos, temos procedimentos de média e alta
complexidade, não apenas atendimento ambulatorial. Precisamos da equalização do SUS, da execução
orçamentária, não desse desmando que o Governo vem realizando nessa ação do Ministério da Saúde.

No ano passado, a Comissão de Orçamento fez constar a equalização do SUS para todo o País.
O Governo não executou a Lei Orçamentária. Agora, por meio do PL nº 42,  causará completo
desequilíbrio, remanejando esses recursos para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande
do Sul, tirando desses Estados que citei, dos mais pobres da Federação. Remaneja recursos até do
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pequeno Estado de Roraima, além dos Estados do Amapá, Acre e Rondônia, para levar para as
Unidades mais ricas da Federação.

Portanto, registro o meu protesto. Não se trata de ameaça, mas de um aviso: precisamos
continuar nesse clima de bom entendimento, mas que os acordos sejam cumpridos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O protesto de V.Exa. será registrado em
ata.

Voltemos ao item 5.
Projeto de Lei nº 47, de 2003. Relator: Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. O voto foi

favorável, nos termos do projeto.
Com a palavra o Sr. Relator, Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME - Sr. Presidente, não vamos ser um

óbice à execução do orçamento da Seguridade Social. Portanto, o nosso parecer é favorável.
Quanto às outras pendências, os outros questionamentos, estamos em tratativa com o Senador

Amir Lando, que tem dirigido as reuniões, procurando acordar a matéria da melhor forma possível. Se
realmente acontecer algum fato superveniente, voltaremos a questionar o andamento do projeto
específico, que é o de nº 49.

Quanto a este projeto, somos favoráveis. No entanto, é preciso mencionar situação que nos
causou muita estranheza: o fato de já ter sido lido hoje uma cópia do meu relatório, com data 4 de
novembro e com a minha assinatura. Entreguei o projeto em outubro, como havia um engano, nós o
retiramos. O parecer estava aos meus cuidados. É estranho. Como a Comissão já tem, com data
diferente, uma outra cópia com a minha assinatura? É muito estranho.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, repita, por favor.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME - Estamos de acordo. Como houve

um problema na primeira página do parecer, nós o retiramos a pedido da Assessoria. Não devolvi mais
esse parecer. Estou surpreso, porque, com data de 4 de novembro, foi entregue uma cópia. Perguntei
à minha Assessoria se havia entregue alguma cópia, e ela disse que não. A assinatura é minha.
Gostaria que, posteriormente, para não atrasar a discussão, o fato fosse apurado com mais calma.
Não quero atrasar a votação, porque estamos de acordo com a essência do projeto. Esse é um detalhe
superveniente que quero deixar registrado, para que seja averiguado. Não afeta em nada a nossa
disposição de colaborar para a aprovação da matéria, mas faço o registro e espero uma resposta.

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

Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este projeto é de

extrema importância. Os aposentados estão aguardando o recebimento. Talvez  esse crédito de 10
milhões de reais seja um dos maiores. E só foi apresentado à Comissão no dia 17 de outubro.

Para evitar esse incômodo para o funcionalismo, seria interessante que o Governo despendesse
esforço no sentido de, com tempestividade e oportunidade, encaminhar o projeto à Comissão de
Orçamento, como forma de evitar esses comprometimentos tão reclamados pela imprensa, pelo
funcionalismo e por órgãos como a própria Polícia Federal, que esteve desestruturada, e o Itamaraty. E
nosso Relator, o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, ao se manifestar favorável ao atendimento
desse projeto, demonstra que esses recursos precisam chegar o mais rapidamente possível para
satisfazer as necessidades do funcionalismo.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Esclarecendo, o parecer foi entregue na

Comissão pelo Gabinete do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, no dia 4 de novembro. Como
havia sessão do Congresso Nacional e para o parecer havia requerimento de urgência e, por um
equívoco, a data não veio preenchida, foi colocada a data de 4 de novembro para o requerimento, que
coincide com a da entrega do projeto. Não houve nenhuma alteração no processo na Comissão.

O parecer é favorável.
Em discussão.
Tem a palavra o Deputado Claudio Cajado.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero
apenas registrar o fato de que recentemente presenciamos, na mídia televisiva, escrita e radiofônica, o
que ocorreu com os idosos em nosso País em função da atabalhoada decisão do Ministério da
Previdência de promover o recadastramento dos aposentados e pensionistas com mais de 90 anos de
idade.  Vimos o sofrimento desses idosos e, principalmente, a atitude precipitada do Ministro da
Previdência em não dar sequer prazo para que esses aposentados pudessem demonstrar que
efetivamente estão vivos e, portanto, aptos ao recebimento de sua aposentadoria.

Vemos agora este projeto de lei que demonstra claramente que, dos recursos de 10 bilhões e
700 milhões de reais, quase 4 bilhões são oriundos do superávit financeiro, do balanço patrimonial da
União, e mais 4 bilhões, de excesso de arrecadação. São quase 8 bilhões de recursos advindos de
superávit e excesso de arrecadação.

Ora, Sr. Presidente, é uma incoerência que o Ministério promova superávit, excesso de
arrecadação e tente elevar mais ainda esses excessos às custas dos idosos, que tiveram seus
proventos suspensos, sem aviso, até o recadastramento.

Quer dizer, no momento em que a Comissão de Orçamento se depara com essa situação,
reforça o estado de perplexidade do povo brasileiro em função dessa injusta atitude, que, diante de
suas danosas conseqüências, foi revista. Ficamos ainda mais perplexos quando constatamos que
quase 75% da suplementação advêm do excesso de arrecadação e dos seus superávit.

Medidas como essa demonstram a falta de sensibilidade do Governo e que, muitas vezes, o que
ele disse no passado não está praticando no presente.

De modo, Sr. Presidente, que quero deixar registrada a observação no sentido de que o Governo
tenha mais paciência e atenção, principalmente ao tomar atitudes destemperadas e inoportunas,
como fez recentemente em relação aos aposentados do País.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A ata registrará a observação de V.Exa.
A matéria continua em discussão.
Não havendo mais quem a queira discutir, vou colocá-la em votação.
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.
Esgotada a pauta, concedo a palavra ao  Deputado Wellington Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, a votação do Aviso nº 40, de

2003, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 790, de 2003 –TCU (Plenário), bem
como dos respectivos relatório e voto que o fundamentam referente ao levantamento de auditoria
realizado nas obras relativas ao programa de trabalho — Conservação Preventiva, Rotineira e
Emergencial de Rodovias — no Estado de Mato Grosso”, já havia ocorrido simbolicamente — Aviso nº 5.
A matéria foi aprovada e agora volta ao Plenário.

Solicito a V.Exa. que submeta a matéria à apreciação novamente. Já votamos a resolução, e
agora a votação vai ser novamente simbólica. Se V.Exa. quiser, posso ler o voto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como já consta da pauta, peço a V.Exa.
que proceda à leitura do relatório.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Em face do exposto, voto pela autorização da
execução dos recursos inscritos em Restos a Pagar, no âmbito da dotação consignada no Orçamento
Fiscal da União de 2002, nos Programas de Trabalho 26.782.0220.2834.0051 — Restauração de
Rodovias Federais no Estado do Mato Grosso, e 26.782.0220.2841.0051 — Conservação Preventiva,
Rotineira e Emergencial de Rodovias no Estado do Mato Grosso, na forma do projeto de decreto
legislativo anexo, e pela suspensão cautelar de qualquer repasse financeiro das dotações consignadas
no Orçamento Fiscal da União de 2003, na classificação funcional/programática
26.782.0220.2841.0051 — Conservação Preventiva, Rotineira e Emergencial das Rodovias do Estado
do Mato Grosso, na forma do projeto de decreto legislativo anexo.
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Este é o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o voto. (Pausa.)
Não havendo quem o queira discutir, 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 no Senado Federal.
Com a palavra o Deputado Humberto Michiles
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, os itens nºs 3 e 7 da Pauta nº 34,

correlatos, relatados pelo Deputado Anivaldo Vale...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sobre Humaitá?
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então é o item nº 2.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES -  Sim, itens nº 2 e 7.
Solicito a V.Exa. que os coloque em votação, porque não há razão para não serem apreciados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Trata-se do Aviso nº 003, de 2003, CN,

que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 168, de 2003-TCU (Plenário), bem como dos
respectivos relatório e voto que o fundamentam, referente à representação formulada pela SECEX/AM,
sobre eventual superfaturamento de preços nas obras de recuperação da rodovia BR-319, entre os km
606 e 640, objeto de convênio celebrado entre a Prefeitura de Humaitá e a Superintendência da Zona
Franca de Manaus — SUFRAMA.”

Com a palavra o Relator, Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, permita-me ler apenas o voto do Relator.
Voto do Relator.
Conforme salientado pelo voto do  Ministro Relator do Tribunal de Contas da União, Marcos

Bemquerer Costa, os indícios de irregularidades graves apontados pela equipe de auditoria ainda não
foram sanados, tendo em vista que a citação dos responsáveis foi determinada no acórdão em exame.

Portanto, permanecem os motivos que ensejaram a suspensão da obra constante da
LOA/2003, devendo a mesma continuar impedida de receber recursos da União. Como a obra se
encontra incluída no Quadro VII do
anexo à LOA/2003, entendo cabível apenas o arquivamento da matéria em análise.

Em face do exposto, voto pela manutenção da vedação de execução, nos termos da Lei
Orçamentária para 2003, para as obras de construção de Trechos Rodoviários no Corredor Oeste—
Norte, BR  319 — divisa Rondônia/Amazonas — Manaus, bem como pelo arquivamento da
documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas da União.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2003.  Deputado Anivaldo Vale, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto é pela manutenção da vedação.
Em discussão na Câmara. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado na Câmara.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.
Conforme solicitação também do Deputado Humberto Michiles, vamos colocar em votação o

item nº 7, Aviso nº 067/2003-CN, 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.”
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O Relator é o Deputado Anivaldo Vale, e o parecer é pela manutenção da vedação para o
Orçamento de 2003 e pela autorização da liberação dos Restos a Pagar constantes do Orçamento para
2002, na forma do projeto do decreto legislativo anexo.

Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, na última reunião, eu li todo o relatório.

Então, peço autorização para ler apenas a parte final do  voto:
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 nº
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.

Nós recebemos uma emenda e somos pela sua rejeição.
“Projeto de Decreto Legislativo

Autoriza a execução de recursos consignados no Orçamento Fiscal
da União para 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.

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 nº 26.782.0236.5709.0015 —
Construção de Trechos Rodoviários do Corredor Oeste—Norte - BR-319/AM
— Divisa AM/RO — Manaus, da Unidade Orçamentária nº 39.252 — DNIT,
referentes estritamente ao pagamento dos serviços executados até 30 de
novembro de 2002, desde que, somados os 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 o 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.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
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.
Está sendo solicitada a inclusão, nesta sessão, do Projeto de Lei nº 5, mas  respectivo relatório

ainda não foi entregue à Comissão. Em face disso, não podemos colocá-lo em discussão e votação.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, sobre o PL 5, concordo com  sua

inclusão na pauta, mas estou conversando com o nosso consultor para que seja aprovado nos termos
do projeto de lei, sem o acatamento de emendas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O problema, Deputado, é que a Comissão
precisa do parecer por escrito.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à

Comissão a colaboração e o espírito público.
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Ouvi, com atenção, as observações feitas por diversos Parlamentares, todos empenhados em
prol do interesse do País. É verdade: o espírito público tem dominado nesta Comissão. Aqui não há
Oposição, mas representantes de todos os recantos do País que estão buscando a governabilidade.
Não há dúvida de que a colaboração — porque esta Comissão sempre funcionou buscando o
entendimento —, faz-se em nível de tal forma elevado, que ninguém fica preso a questões pessoais,
mas, sim, aos interesses coletivos.

Por isso, Sr. Presidente, passamos por momentos traumáticos, dificuldades e impasses, mas
sempre o interesse maior desta Nação presidiu e haverá de presidir a Comissão no sentido de
levarmos adiante a solução das questões orçamentárias essenciais para a execução de políticas
públicas. Costumamos receber críticas, observações, às vezes contrárias, às vezes injustas, às vezes
sem fundamento e até amargas, mas o importante é que possamos dar continuidade a esse trabalho,
porque a Nação precisa dos recursos das alterações da Lei Orçamentária que se fazem por intermédio
dos diversos PLNs submetidos a esta Comissão e remetidos ao Plenário.

Nesse sentido, Sr. Presidente, eu diria que passamos uma semana produtiva. Apesar do
impasse na alteração da Resolução nº 1, art. 25, incisos e parágrafos, o importante é que, ao final,
novamente o entendimento e o interesse maior se uniram e amalgamaram todos.

Essa é a função do Parlamentar, que tem a responsabilidade de dar ao País leis que possam
realizar o bem comum. No Orçamento, a lei realmente realiza as políticas públicas e as ações que vêm
ao encontro dos interesses nacionais e do povo brasileiro.

Por isso, neste momento, quero mais uma vez registrar que aqui sempre encontramos a
compreensão e o espírito público no sentido mais alto da sua concepção. O interesse geral predominou
durante todo esse embate, todas as dificuldades foram superadas, às vezes, com todos os conflitos,
fundamentados ou não, que acontecem nesta Comissão.

Por isso, Sr. Presidente, vejo a disposição da Comissão em aprovar crédito tão fundamental
para a PETROBRAS. Estamos aguardando que o relatório seja distribuído. Isso tudo mostra a
dedicação e, sobretudo, o despojamento de cada um para entregar à Nação recursos importantes para
aquela empresa, que orgulha a todos nós e que haverá de orgulhar as gerações futuras.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, sou Relator do PL nº 40, cujo valor é

pequeno. Gostaria, se a Comissão aceitar, que ele fosse colocado em pauta, uma vez que há amplo
acordo em relação à matéria.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra, Deputado Wilson

Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, estamos discutindo um PL que não

está na pauta. Além disso, não temos dados para saber pelo menos o necessário.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Esse PL poderia entrar extrapauta. Não há problema

nenhum. Há anos fazemos isso aqui.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Deputado, estou me referindo ao anterior a esse que

V.Exa. solicita seja inserido na pauta. Concordamos, logicamente, que se antecipem os PLs urgentes,
mas pedimos ao menos que tenhamos as informações para saber do que estamos tratando.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Wilson Santiago, o
problema é que o relatório não foi entregue à Comissão, está sendo elaborado. Então, não poderá
entrar em pauta e não poderá ser votado ainda.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, peço ao nobre Deputado Wilson
Santiago que não crie caso nesta Comissão. (Risos.)

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

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, estamos atendendo ao apelo do
Líder do Governo, Senador Amir Lando, do Relator, Deputado Jorge Bittar, e de inúmeros outros no
sentido de que a PETROBRAS tenha esse remanejamento orçamentário, que representa investimentos
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na ordem de 18 bilhões de reais, conforme os dados que nos trouxe ontem o diretor financeiro da
empresa.

Há incremento nesse remanejamento dos PLs nº 5, que vou apresentar agora, nº 6, aprovado
ainda há pouco, e nºs 37 e 38, de 1 bilhão e 700 milhões de reais aproximadamente. Gostaria, então,
de submeter à apreciação da Comissão o PL nº 5, que está em minhas mãos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - As cópias estão sendo providenciadas e
serão distribuídas. A seguir, colocaremos em votação a matéria. O mesmo acontece com o PL nº 40, do
Deputado João Leão, de que está sendo distribuído o parecer, enquanto chegam as cópias do parecer
do PL nº 5.

Consulto a Comissão sobre se aprova a inclusão na pauta do parecer do PL nº 40, de 2003,
que trata da Seguridade Social, do Ministério da Saúde.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, V.Exa. se refere ao Parecer nº 40?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o de nº 40. Foram apresentadas 142

emendas.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - A versão que recebi, Sr. Presidente, não tem um voto

completo.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE- Sr. Presidente, enquanto não for resolvida a questão do

Pará, não vamos votar nada para a saúde.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Temos de saber o que está e o que não está sendo acolhido.
Sr. Presidente, peço a compreensão do meu caro Líder do PSDB, a quem todos admiram pelos

anos de belo trabalho que tem realizado nesta Comissão e no Congresso Nacional. Peço urgência para
este caso, porque o PL visa à implantação e à ampliação de uma unidade de saúde no Ceará, à
ampliação e à equipagem do Hospital Manoel Jaime, no Município de Marco. Essa obra está
paralisada e está precisando da compreensão e da grande alma do grande Líder do PSDB, para ajudar
aquele povo sofrido e pobre.

O Ceará não é meu Estado, mas tenho certeza de que se trata de uma unidade de saúde cujo
valor é muito pequeno. Essas emendas não foram acatadas porque se referem a recursos do Banco
Mundial. Os recursos estão disponíveis, e o Governo está pagando juros em cima deles.

Portanto, peço a compreensão do Líder do PSDB. Tenho certeza de que S.Exa. vai ajudar o
povo sofrido do Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Cláudio
Cajado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, associo-me ao Deputado Anivaldo
Vale, e peço que esperemos, que retiremos o projeto de pauta, porque, se entrar, teremos de votar
contra, o que prejudicará o sofrido povo do Ceará. Não queremos isso. Mas também não desejo
prejudicar o sofrido povo da Bahia, como manifestou o Deputado João Leão, porque acredito haver
recursos, inclusive de emendas que não foram ainda aplicadas.

Realizamos acordo com o Ministério da Saúde, Sr. Presidente, e estamos esperando seu
cumprimento. Assim, apelo para que esse projeto não entre agora, porque, sem entendimento prévio,
como tem sido regra na Comissão, teremos dificuldade tanto para sua aprovação e deliberação como
para a de outras matérias. Normalmente estamos acordando os projetos. Quando não há consenso,
apelamos, para que não haja deliberações diferentes.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, sempre fui um admirador do Deputado

João Leão, bravo governista, que sempre esteve ao lado desta Comissão, discutindo os interesses da
Bahia e de todo o Brasil.

Gostaria que S.Exa. voltasse seus esforços para sensibilizar o Governo, na medida em que o
povo sofrido do Pará está perdendo 121 milhões na área da Saúde. Se não há sensibilidade para
diminuir s dificuldades vivenciadas pelo povo paraense, certamente não podemos ter sensibilidade
para discutir projeto extrapauta, tradicionalmente discutido no Colégio de Líderes, no plenário.

Peço ainda ao Presidente que suspenda a reunião, para evitar que eu tenha de pedir verificação
de quorum.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria está suspensa. Vamos procurar
o entendimento no Colégio de Líderes, na terça-feira.

O SR. PRESIDENTE  (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos apenas aguardando cópia do PL
nº 5, que será a última matéria da pauta.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Recebi o voto do Relator incompleto, embora

tenha ficado esclarecido no corpo do texto. Ao se ler o conjunto do relatório, porém, inclusive o anexo
com a relação das emendas rejeitadas, fica claro que as emendas não foram acolhidas. Portanto, o
relatório corresponde ao texto enviado pelo Governo.

Mas, Sr. Presidente, na reunião passada, houve nova fixação de prazo para as emendas: a
meia-noite da quarta-feira, em função dos atrasos na definição dos critérios de emenda, que está
agora acertada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há também o problema do PRODASEN.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Portanto, como houve muitas propostas de

alteração de data, gostaria de esclarecer se a antecipação do acordo não levaria à nova marcação de
data, pois me parece que, apesar das muitas conversas, na formalidade a que está prevalecendo é
quarta-feira, à meia-noite.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A data definitiva é quarta-feira à meia-
noite, com ou sem aprovação da resolução.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, queria apenas espancar a dúvida,
porque, apesar do acordo — e V.Exa. deve ter tomado conhecimento disso —, houve várias idéias para
fixar a data talvez num prazo mais curto. Assim, para que não haja dúvida alguma, a data é quarta-
feira à meia-noite.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A data é quarta-feira mesmo, e depois

houve o problema do PRODASEN, que também atrasou. Mas até quarta-feira tudo estará regularizado.
Foi distribuído o parecer do Deputado Pauderney Avelino ao PL nº 05, de 2003, que abre ao

orçamento de investimentos em favor de diversas empresas estatais e federais o crédito total de 3
bilhões, 895 milhões, 8 mil e 955 reais, para os fins que especifica. O Relator é o Deputado Pauderney
Avelino; o relatório já foi distribuído e o voto é pela aprovação do projeto, com rejeição da Emenda nº
1.

Temos de votar a inclusão da matéria na pauta.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
(Não identificado) - Sr. Presidente, solicito verificação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Apoiamento para verificação. (Pausa.)
Não houve apoiamento, Deputado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - PFL e PSDB somam mais de 10%, não há 20 Deputados

aqui.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem de haver a manifestação do

Parlamentar.
(Não identificado) - Por Parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não houve apoiamento, um só não é

suficiente.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino, para relatar a matéria.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem. Quantos Deputados estão
presentes na sessão? Dois são mais de 10%. Portanto, teve apoio. E não há nenhum Senador. É
preciso mais de 10% dos presentes para pedir a verificação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale, só houve
apoiamento de um Deputado, o Deputado Cláudio Cajado.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Mais eu, 10%.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, V.Exa. é o requerente. Tem de ter

pelo menos 2 apoiadores, e não teve. E quanto à verificação do Senado, só os Senadores podem pedir.
Tem a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, vou fazer o relatório sob protesto,

porque não percebo a presença de nenhum Sr. Senador nesta sessão, com exceção do Presidente,
claro, e do Líder que acaba de se fazer presente.

Vou passar direto ao voto.
Do exame do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais

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

Quanto à Emenda nº 1, de autoria do Deputado Edson Ezequiel, não obstante o mérito da
iniciativa, deve se observar que a PETROBRAS Netherlands BV, empresa objeto da emenda, é
subsidiária da PETROBRAS International Finance Company, tendo sido constituída e registrada na
Holanda, em maio de 2001, com o objetivo de operar, entre outras atividades, as relacionadas ao
REPETRO, regime aduaneiro especial de exportação e importação, tais como a compra, venda, aluguel
e fretamento de materiais e equipamentos para exploração e produção de petróleo e gás. Assim sendo,
trata-se de empresa subsidiária do grupo PETROBRAS, constituída exclusivamente com o propósito de
desenvolver atividades no exterior, razão pela qual opinamos pela rejeição da emenda.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 05, de 2003, CN, na forma
proposta pelo Poder Executivo, e pela rejeição da Emenda nº 1.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório, com a rejeição
da Emenda nº 1, que a Presidência considera inadmitida.

Tem a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o Deputado

Pauderney Avelino por, junto com o Líder do Governo, Senador Amir Lando, ter propiciado  a esta
Comissão ampla discussão com o diretor financeiro da PETROBRAS, ocasião em que tivemos
oportunidade de observar, mesmo que de forma en passant, a disposição da PETROBRAS em deflagrar
planejamento estratégico que possa corrigir principalmente as diferenças que experimentamos na
Amazônia. Foi excelente essa oportunidade que tivemos e devemos agradecer ao Deputado Pauderney
Avelino e ao Líder do Governo, Senador Amir Lando.

Deixo o registro de que existe, como bem dito pelo Dr. Sérgio, um processo altamente
centralizado numa base produtiva em Campos. E essa centralização tem, de certa forma, prejudicado
as regiões periféricas, como a Amazônia, na medida em que lá o preço do gás é o mais caro do Brasil,
assim como o preço do combustível. A par disso, temos de levar em consideração que o Governo e a
PETROBRAS devem servir de indutores de processo de correção desses rumos.

Entendo que não devemos votar esse projeto hoje. Devemos passá-lo para a semana que vem e
discuti-lo com mais Deputados e Senadores presentes.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua a discussão.
Com a palavra o Deputado Cláudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, diante do expresso no relatório do

Deputado Pauderney Avelino, podemos perceber de igual forma, pela exposição de motivos do Sr.
Ministro, que a empresa remaneja dotações para priorizar investimentos que lhe são próprios.

Daí porque me manifesto favoravelmente ao projeto, nada me opondo ao seu mérito.
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua a discussão.
Não havendo mais quem queira discutir o relatório, em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Peço verificação, Sr. Presidente, com o apoio dos

Deputados Antonio Carlos Mendes Thame e Claudio Cajado.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo.
Sabemos que a PETROBRAS é uma empresa, não executa orçamento público, não é Ministério

de Ação Social. Ela tem urgência de executar estratégia no sentido de promover investimentos. Os
investimentos não promovidos hoje ou amanhã poderão gerar brutal prejuízo.

São nessas circunstâncias que faço apelo muito especial ao Deputado Anivaldo Vale. Razões
talvez S.Exa. tenha de sobejo, mas não podemos mais esperar. Tivemos de trazer aqui o diretor
financeiro da PETROBRAS, que, com humildade, disponibilidade e despojamento, esclareceu tudo
aquilo que lhe foi pedido — embora em certos momentos não tivesse como esclarecer pontos técnicos.
Não se tratava exatamente do projeto submetido, mas de questões estranhas aos remanejamentos
propostos.

Deputado Anivaldo Vale, 1, 3, 4 dias, para uma empresa que cresce e que é orgulho desta
Nação, é muita coisa. Faço um apelo. Não há razão para que, neste momento, suspendamos nossos
trabalhos, não há razão para derrubar a sessão, porque sabemos que aqui sempre se faz tudo pelo
entendimento. O espírito de público de V.Exa. há de falar mais alto. A PETROBRAS não pode esperar,
ela tem pressa, o Brasil e V.Exa. também, para a solução desse problema.

Dirijo esse apelo muito especial a V.Exa.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, quero agregar-me ao apelo feito,

porque, apesar de o argumento do nobre Deputado Anivaldo Vale ter tido sentido, agora temos
presença maciça de Senadores. Deputado Anivaldo Vale, creio que sua reivindicação, uma vez
satisfeita, não mais permanece, não mais sobrevive.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Wasny de

Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Senadores, creio

que o Senador Amir Lando foi muito lúcido, quando comentou sobre a relevância desses recursos para
o processo de investimento da PETROBRAS. E não é fato comum a freqüência ...

(Tumulto no plenário. O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, creio que esta Comissão não está

tratando só de Orçamento. Há outros temas relevantes sendo tratados aqui.
Quero fazer um apelo ao Deputado Anivaldo Vale. Tenho o maior respeito por S.Exa., assim

como aos demais Parlamentares desta Comissão, pela sua persistência e qualidade de intervenção.
Convivemos com permanente aprendizado aqui.

É muito claro o compromisso da PETROBRAS, e o diretor financeiro da empresa qualificou o
debate aqui. Naturalmente, a prorrogação da votação desse projeto só prejudica o interesse público.
Tenho certeza de que não é essa a intenção. E não só a presença dos Senadores e dos Deputados que
têm interesse nesta Comissão, porque, aí, o que vale é a qualidade do debate. Não é simplesmente a
votação.

Faço um apelo ao Deputado Anivaldo Vale, pela importância da PETROBRAS, empresa cujos
recursos públicos têm sido insuficientes diante da necessidade do País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, recebi com muita simpatia o apelo feito

pelo Senador Amir Lando, pelo Deputado Virgílio Guimarães, por todos os meus colegas, mas já
demos fantástica contribuição hoje — inclusive votamos crédito de mais de 3 milhões para a
PETROBRAS, projeto de caráter extrapauta, que não era para ser votado hoje, mas com o qual
concordamos.
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Mantenho o pedido de verificação de quorum, e, na próxima semana, votamos esse outro
projeto. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Inicialmente, já há apoiamento válido dos
Deputados Antonio Carlos Mendes Thame e Claudio Cajado.

Antes de encerrar a reunião, dirijo apelo às Lideranças. A Câmara dos Deputados não indicou
ainda os representantes para os comitês do PPA — os 2 do PT, os 2 do PMDB, 1 do PP, 1 do PTB, 1 do
PSB, 1 do PPS e 1 do PDT. Quanto ao Senado, faltam PMDB, PFL e PSDB, 1 de cada. Essas indicações
precisam ser feitas logo, ou haverá atraso na aprovação do PPA.

Em face da evidente falta de quorum e em conseqüência do pedido de verificação do Deputado
Anivaldo Vale, declaro a sessão encerrada.


