
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Primeira Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO M ISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,
REALIZADA NOS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2003.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
aberta a 24ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Não há número regimental para deliberação na representação do Senado Federal.
Antes de conceder a palavra ao Deputado Ricardo Barros, gostaria de ler para a Comissão

carta que fiz à revista Época, que, na edição de domingo último, publicou nota, sem nenhum
fundamento, acusando esta Comissão.

“Prezado Sr. Jornalista Aluizio Falcão Filho, fiquei surpreso ao ler, como
faço habitualmente, na edição de domingo desta conceituada revista,
sob o título ‘Orçamento de 2004 está sob suspeita’, uma nota a respeito
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que
presido, sobre a existência de supostas irregularidades nos trabalhos
da Comissão. Felizmente, a notícia não traz nenhuma justificativa.

Resta dizer que a fase para apresentação de emendas só
terminará a zero hora do próximo dia 19, quarta-feira, quando as
emendas passarão a ser publicadas e a seguir encaminhadas aos
Relatores setoriais. Somente quando esses Relatores terminarem seus
trabalhos é que apresentarão seus relatórios ao Relator-Geral, que fará
uma revisão e adequação das emendas ao Orçamento de que dispõe,
que por sinal é mínimo. Assim, como haveria irregularidades num
trabalho que sequer foi iniciado?

Em face disso, pediria que esses esclarecimentos fossem dados
aos leitores dessa respeitável revista.

Atenciosamente, Gilberto Mestrinho.”
E isso é conseqüência de uma conversa desinformada havida no Senado Federal e ouvida

por um repórter da Época. É possível que membros da própria Comissão trabalhem contra ela.
Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, já é conhecida nossa posição
contrária à tão falada emenda de Senador, que vinha sendo proposta a esta Comissão, ao
Congresso Nacional. Eu já havia me posicionado contrariamente, inclusive protocolei há 3
semanas, na Mesa do Congresso Nacional, um requerimento que dispõe:

“Nos termos regimentais, venho requerer a V.Exa. que qualquer
alteração do Projeto de Resolução nº 1, do Congresso Nacional, siga o
tramite regimental, respeitando-se o que se refere à publicação de
prazos de emendas e convocação do Congresso Nacional.”

Já era evidente que não iríamos concordar sobre o assunto da emenda de Senador. A Mesa
da Câmara dos Deputados reuniu-se na quarta-feira para deliberar sobre a matéria. Estive na
reunião da Mesa, pude argumentar com os Srs. Deputados. Evidentemente, a Câmara não têm de
se submeter a essa vontade do Senado Federal. A Mesa da Câmara dos Deputados, por
unanimidade, pediu vistas do processo, postergando para dezembro, depois da apreciação do
Orçamento, sua próxima reunião.

Por forças ocultas, vamos dizer assim, na tarde daquele mesmo dia, todos os membros da
Mesa haviam assinado aquela matéria. Pude acompanhar uma reunião na sala do Presidente João
Paulo Cunha, em que um grupo de Senadores ouviu de S.Exa. que era contra, que o texto dessa
forma estava errado, mas que assinaria pelas razões já conhecidas pelos Srs. Senadores.

Fui ao encontro do Presidente José Sarney na quinta-feira, para lhe dizer que não
concordaria com a realização da sessão para homologar tal matéria. Depois de horas de reunião, da
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qual S.Exa., o Presidente da Comissão participou, juntamente com o Líder do Governo, Senador
Amir Lando, o Senador Fernando Bezerra, o Senador Sérgio Guerra e o próprio Presidente José
Sarney e atendendo a diversos apelos que recebi, acabamos chegando a um entendimento que foi
lido pelo Líder Amir Lando na sessão do Congresso Nacional realizada na última quinta-feira. Disse
o Líder Amir Lando:

“Sras. e Srs. Parlamentares, essa matéria, a alteração da Resolução nº
1, foi objeto de longa discussão. Nos termos de Lideranças, chegamos
ao entendimento do texto final, um pouco diverso do encaminhado. Por
isso, solicito a V.Exa. que nomeie Relator ad hoc, para que se dê ao
texto final o objeto do entendimento. O texto acordado foi encaminhado.
Gostaria de fazer leitura ao Sr. Presidente.”

O Presidente Inocêncio Oliveira concedeu a palavra ao Líder Amir Lando.
O Líder Amir Lando disse:

“O texto altera apenas o § 1º do art. 25. Onde se lia ‘nas
bancadas estaduais integradas por mais de 18 Parlamentares’, agora
passa-se a ler ‘a representação do Senado Federal de cada Estado
proporá 3 emendas de caráter estruturante’, no lugar do texto anterior,
que dizia ‘fica assegurada a iniciativa do Srs. Senadores de proporem 3
emendas, cabendo aos Deputados a iniciativa da apresentação do
restante das emendas a serem apreciadas nos termos do Inciso II.”

Substituímos esse texto por outro que apenas dizia “a representação do Senado Federal de
cada Estado proporá 3 emendas de caráter estruturante”, na verdade,  tema de todas as discussões
na Liderança.
A segunda alteração no art. 2º:

“A Resolução  nº 1, de 2000, do Senado Federal, em suas alterações,
perderão a eficácia em 30 de maio de 2004.”

Fizemos essa concessão aos Srs. Senadores, mas haveria a revogação da Resolução nº 1,
um verdadeiro Frankeinstein, devido a tantos aconchegos que sofreu. Portanto, a partir do ano que
vem, poderíamos iniciar do zero toda a tratativa de tramitação no Congresso, que já está bastante
desvirtuada.

Disse o Líder Amir Lando:
“Esse foi o entendimento das Lideranças, inclusive o do

Presidente do Congresso, Senador José Sarney.”
O Presidente Inocêncio Oliveira concedeu a palavra ao Deputado Rodrigo Maia — aliás, só

estavam presentes no plenário o Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da sessão; o Líder Amir
Lando, e o Deputado Rodrigo Maia –, que foi contrário. O Deputado Inocêncio Oliveira disse que
não aprovaria as alterações, e houve o descumprimento do acordo.

Em função disso, pedi uma audiência. Estarei hoje com o Presidente José Sarney. Convido
os Líderes da Câmara e desta Comissão para participarem da audiência, a fim de que as Mesas da
Câmara e do Senado enviem novamente esta matéria para ser deliberada pelo Congresso e o nosso
acordo seja cumprido.

Sr. Presidente, até que isso aconteça, com  base no art. 29, vou requerer o encerramento da
presente reunião por falta de quorum.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. pela carta

resposta à revista Época. Particularmente, não consigo compreender crítica em cima de trabalho
não concluído. Relator-Setorial, fico em situação delicada. Amanhã se encerrará o prazo para
concluirmos as emendas e ainda não temos o relatório para que possamos trabalhar. Como
podemos fazer alguma alteração?
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Realmente, são extraordinárias a criatividade e a competência de alguns jornalistas para
interpretarem o que nem começou a ser feito.

Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. pela rapidez da resposta.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Antonio

Carlos Mendes Thame.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME - Sr. Presidente, Senador Gilberto

Mestrinho, cumprimento V.Exa. pela carta resposta, que expressa o sentimento de todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado.
Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, ouvi, do meio para o fim, a leitura

da carta resposta. A notícia foi publicada na revista Época ou o jornalista a publicou em algum
jornal? Não entendi em que veículo de comunicação foi noticiada a matéria.

O SR. PRESIDENTE  (Senador Gilberto Mestrinho) - A revista Época publicou nota no
sentido de que havia problema na Comissão de Orçamento, com um Parlamentar que cuida do
Orçamento, que poderia ser objeto até de uma CPI e que o assunto havia sido muito comentado na
reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.

Na resposta, registro a surpresa. Como pode haver irregularidade num trabalho que nem
começou?

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas ele se reporta à Comissão ou  aos seus
integrantes?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - À Comissão.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - À Comissão de Orçamento. Logicamente,  aos

integrantes da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Por isso estou respondendo. Quando

se refere à Comissão, todos são abrangidos.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito  bem. Não li a matéria, mas quero

solidarizar-me com V.Exa., que foi primoroso na reposta. Não se pode ter  dúvidas de algo que
ainda não aconteceu. Não se pode colocar em suspeição Orçamento ao qual sequer foi apresentado
emendas.

Diante do que V.Exa. respondeu e do raciocínio lógico de que não se pode  colocar em
suspeição algo que ainda não existe de fato, quero dizer que V.Exa. tem conduzido a Presidência
nesta Comissão com absoluta  transparência, só colocando matérias a serem deliberadas depois da
reunião no Colégio de Líderes, consensualmente, e permitindo a todos os Parlamentares —
inclusive  este que não é Líder, mas que participa  —, ter voz e possibilidade de  manifestar sua
opinião.

Sr. Presidente, V.Exa. conduz os trabalhos desta Comissão com absoluta transparência,
competência e de forma absolutamente democrática. Portanto, quero dizer que me solidarizo com
V.Exa.  Reportagens como essa têm que citar nomes. Se há suspeição de algum Parlamentar, deve-
se indicar o nome e o fato que o colocou sob suspeita. Não podemos aceitar que se generalize e se
coloque em dúvida o trabalho que está sendo realizado com  transparência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado.
O Deputado Ricardo Barros está pedindo a suspensão da reunião.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Estou pedindo o encerramento da reunião, Sr.

Presidente, por falta de quorum, conforme o art. 29 do Regimento comum.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - É evidente a falta de quorum.  Nesse

caso, a reunião será suspensa.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr.  Presidente, peço a  palavra  pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, reporto-me ao Deputado

Ricardo Barros. Essa resolução aprovada na última quinta-feira pelo plenário do Congresso
Nacional visa permitir, primeiramente, que se acresçam em cada bancada estadual 3 emendas e
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que os Senadores possam indicar, a partir de mais de 18 Parlamentares, uma emenda, não
indicando qualquer emenda remanescente que seria da indicação dos Srs. Deputados. Entendemos
que essa matéria realmente gerou muita controvérsia e estamos tentando solucionar o problema
dessa forma. Ou seja, a solução aprovada não agride a Câmara dos Deputados ou os Srs.
Deputados, porque as emendas remanescentes serão de iniciativa da bancada dos Deputados dos
respectivos Estados. E as 3 emendas acrescentadas, das bancadas acima de 18 Parlamentares,
serão de iniciativa dos Srs. Senadores.

Portanto, entendendo ser essa a melhor forma de traduzir o problema criado entre Câmara e
Senado, poderíamos progredir, já que essa matéria passou com muita dificuldade pela Mesa da
Câmara dos Deputados.

Não li a nota da revista Época, mas me solidarizo com o Senador Gilberto Mestrinho e com
os demais membros, com um voto de repúdio, por entender que  estamos fazendo uma discussão
transparente e clara da questão orçamentária. E não há segunda intenção, a não ser dar
transparência aos trabalhos realizados.

Portanto, por entender que todos os objetivos migram para a solução de problemas
urgentes, nós nos associamos ao Presidente desta Comissão, Senador Gilberto Mestrinho, que tem
conduzido os trabalhos com rigor, com  transparência e sobretudo com bastante equilíbrio e senso
de justiça. Queremos aqui fazer esse desagravo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o Deputado Pauderney Avelino fez
uma ponderação. Quero alertar o seguinte ao senhor, que participou da negociação: evidentemente,
se não houvesse acordo, não haveria  sessão. Como não se cumpriu o acordo, não há possibilidade
de continuarmos. Não tenho nenhum problema quanto à questão.

Distribuirei aos membros da Comissão, aos Srs. Líderes cópia do que foi acordado. As
cópias estão aqui para quem tiver interesse em ver o acordo firmado. O Presidente José Sarney nos
receberá às 17h30min. Gostaria que os Parlamentares que têm interesse na matéria acorressem ao
gabinete do Presidente do Senado, para que possamos  tentar o entendimento.

Não há nenhuma possibilidade de, não sendo cumprido o acordo, deixarmos a obstrução. É
impossível. Acordo nesta Casa é para ser cumprido. Não há cabimento o Líder do Senado afirmar,
numa sessão do Congresso, que foi feito  acordo, e esse acordo não ser votado. Isso não vai
acontecer.

Estou deixando clara a posição, pedindo apoio dos Srs. Deputados, até  porque a alteração
no texto é para valorizar esta Casa. Senadores não têm o direito de serem diferentes dos
Deputados. Serão iguais. Concedemos essa alteração no texto, numa versão bastante tranqüila e
que diz o seguinte: “a representação do Senado Federal, de cada Estado, proporá 3 emendas de
caráter estruturante.” Não existe esse negócio de assegurar ao Senado 3 emendas e o restante para
a Câmara. Que restante? Desde quando somos resto aqui na Câmara? Não somos!

Sou contra esse entendimento de emenda de Senador desde o início e não serei traído pela
confiança que dei aos Srs.  Senadores para que a sessão fosse realizada na quinta-feira. Não serei
traído.

Sr. Presidente, deixo claro que temos de cumprir o acordo. Irei ao Presidente José Sarney
pedir justamente que promova nova resolução da Mesa para que seja  votada em sessão do
Congresso Nacional e o acordo seja cumprido.

O acordo prevê também que a Resolução nº 1, de 2000, do Congresso Nacional, e suas
alterações, perderá eficácia em 30 de maio de 2004. Esse foi o acordo. Ou seja, essa “Resolução
Frankeinstein”, que tinha 10 emendas, passou para 15, passou para 18, e agora tem emenda de
Senador, deixará de existir.

Iniciaremos no ano que vem um debate. Criaremos uma Comissão e faremos nova resolução
que reflita o interesse do País na confecção do Orçamento da  União.

Sr. Presidente, peço o apoio dos nobres colegas. Que comparecerem à reunião para defender
a Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Senador  Gilberto  Mestrinho) - Com a  palavra o Deputado Gilmar
Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero argumentar com o Deputado
Ricardo Barros e com V.Exa. Ainda temos vários créditos para aprovar. Concordo que não há
quorum. Mas há reunião marcada com o Presidente José Sarney. Já existe entendimento. Não
houve, no entendimento, no acordo proposto pelo Senador Amir Lando e na sessão realizada,
nenhuma tentativa de diminuir ou aumentar a Câmara ou o Senado.

Solicito que a reunião seja suspensa. Depois da reunião com o Presidente José Sarney, se
não houver resolução, reabriremos a reunião e faremos o encerramento. Solicito seja a reunião
adiada, prorrogada até às 18 horas. Retomaremos depois para votar os créditos ainda hoje. Entre
alguns Ministérios e entre todos aqui já há entendimento de que eles são fundamentais inclusive
para fazer alguns pagamentos essenciais para a manutenção da máquina.

Esta é a solução que apresento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Ricardo Barros, o Deputado

Gilmar Machado fez uma observação que parece procedente e racional. Em vez de encerrarmos a
reunião, como solicitado por V.Exa., ela seria suspensa e aguardaríamos entendimento. A reunião
ficaria convocada para às 19 horas.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, não tenho nenhuma dificuldade em
depositar nos Deputados a mesma confiança que depositei nos Senadores. Não poderia ser
diferente. Por meus pares eu teria de ter essa mesma consideração. Não tenho nenhuma
dificuldade nessa proposição. Informo apenas que, não havendo acordo para o cumprimento do que
foi entendido, farei o pedido de verificação às 19 horas. Pedirei a dispensa do apoiamento. Estamos
combinados?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Ou solicitarei aos colegas, que estão me pedindo a

gentileza, que me dêem o apoiamento às 19 horas. Está bem, Deputado Gilmar Machado?
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Combinando, podemos até fazer apoiamento

automático.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Agradeço o apoiamento.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Havendo concordância, sem dúvida alguma.

Mas V.Exa. está abrindo mão de pedir verificação, neste momento?
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Estou abrindo mão do encerramento da reunião,

porque não há quorum, para que ela fique suspensa. Acreditamos que o acordo feito na presença do
Presidente José Sarney, do Presidente desta Comissão e de outros colegas Parlamentares deverá ser
cumprido. As Mesas da Câmara e do Senado deverão enviar nova alteração, com o texto
combinado. Não havendo essa decisão, retornaremos às 19 horas e encerraremos a reunião.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Pois não. Retornaremos. E evidentemente, se
V.Exa. precisar de apoiamento, estaremos prontos.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Agradeço a confiança aos Parlamentares.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, o Deputado Ricardo Barros levanta

questão, e creio que temos de ver se há consenso na Comissão, na Câmara e no Senado. Alega
S.Exa. que foi feito acordo para alteração da Resolução nº 1 e que deveria constar no texto da
alteração que as emendas dos Senadores seriam de caráter estruturante.

Ora, na reunião que o Deputado Ricardo Barros terá com o Presidente do Senado, Senador
José Sarney, S.Exa. falará sozinho, em nome pessoal, em nome do PP ou falará em nome dos
partidos com assento na Câmara dos Deputados e nesta Comissão?
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Acho importante esclarecer a questão. Lembro-me de que, quando houve a discussão dessa
alteração, a palavra estruturante foi citada e acordada, mas não sei se esse é o entendimento dos
demais.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Permite-me um aparte, Deputado Claudio
Cajado?

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É claro.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Deputado Claudio Cajado, foi omitida a

palavra “estruturante” exatamente porque a emenda só poderá ser estruturante. Não caberá outro
tipo de emenda. Isso já está definido.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, Sr. Presidente, se já está implícito, segundo
afirma o Deputado Pauderney Avelino, Vice-Presidente da Comissão, gostaria de ouvir o Deputado
Ricardo Barros para ver se S.Exa. tem esse entendimento também. Talvez tenhamos adiada a
deliberação desta tarde, em virtude de interpretação que não está sendo clareada.
Levanto essa questão para ver se tentamos encontrar o apoiamento ou não. Parece-me que existe o
entendimento de que já é estruturante. Nesse caso, perderia o objeto suspendermos a reunião para
haver entendimento entre o Deputado Ricardo Barros e o Presidente do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Pauderney Avelino. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Solicito a V.Exa. o prazo de 10 minutos para que possamos fazer uma tentativa de

entendimento. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de suspender a reunião, peço às

Lideranças que acompanhem o Deputado Ricardo Barros à audiência com o Presidente do Senado
Federal, para tentarem um acordo.
Deputado Ricardo Barros, peço às Lideranças que acompanhem V.Exa. à audiência com o Senador
José Sarney, para que efetivamente se chegue a um resultado e a um acordo que prevaleça.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim, Sr. Presidente, se os Líderes da Câmara
desejarem...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Até porque o prazo termina amanhã.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, a sessão do Congresso Nacional

aconteceu; a resolução já foi alterada; já existem as 3 emendas a mais e isso não vai mudar. Posso
pedir a anulação da sessão do Congresso, mas não é esse o caso. Estamos discutindo o
cumprimento de um acordo. Como o Presidente José Sarney ficou conosco por mais de uma hora
na reunião de quinta-feira, não tenho nenhuma dúvida de que vamos conseguir o cumprimento do
acordo. Não tenho dificuldade.

Se o Srs. Deputados têm dúvidas quanto ao que está sendo proposto, estou à disposição,
podemos fazer uma reunião na sala da Presidência da Comissão para nos entendermos e
chegarmos ao Presidente José Sarney com consenso em relação à Câmara dos Deputados. Se a
Câmara não desejar nos apoiar nas alterações combinadas, não ficaremos discutindo na frente do
Presidente José Sarney. Vamos saber se teremos ou não o apoio da Câmara para as alterações. A
Mesa Diretora terá de emitir essa nova combinação. Se não tivermos, vamos, às 17h30min,
informar: “Presidente Sarney, há uma divisão.” Porém, havendo divergência, a sessão não deveria
ter ocorrido. É isso que V.Exa. sabe que deveria ter acontecido.

Estou aqui, com razão, reclamando da falta de cumprimento do acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Ricardo Barros, não sou

defensor do Líder do Governo, mas não foi o Governo o responsável. Sou testemunha do acordo, e
V.Exa. tem razão, mas o Governo não tem culpa nenhuma da alteração havida. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra.

Senadora, pediria a atenção do Deputado Ricardo Barros.
Sabemos que a reunião realizada no Congresso Nacional na quinta-feira à noite foi

convocada na mesma tarde — no meio da tarde ainda não havia definição —, talvez até porque essa
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discussão ainda estava em curso. O Líder do Governo, Senador Amir Lando, levou ao plenário do
Congresso Nacional os termos da emenda, no sentido de dar acolhida ao que havia sido acertado
com o Deputado Ricardo Barros.

Pediria atenção ao Deputado Ricardo Barros.
No entanto, Sr. Presidente, não foi por falta de esforço do Senador Amir Lando. Quem estava

lá sabe da tentativa que foi feita. Não foi a Câmara dos Deputados nem o Presidente José Sarney
nem as Lideranças. Todos sabem que há grande movimentação na base do Senado — isso é público
—, que não acolheu aquelas sugestões. Se tivesse havido o cancelamento da reunião do Congresso
Nacional, isso causaria danos irreparáveis ao nosso cronograma, o que não era o desejo do
Deputado Ricardo Barros. Portanto, alguma coisa tinha que sair diferente.

Uma vez o Relator está afinado com esses princípios, para este ano, para o Orçamento em
tela, poderemos ter entendimento com o Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar, no sentido de que no
seu parecer, e nos dos Relatores-Setoriais, seja dado o formato desejado, mesmo que a Resolução
nº 1 permita que seja diferente. Basta que o Relator não acolha valores superiores às demais,
enfim, nenhuma proposta que não seja estruturante, etc. Podemos fazer isso sem prejuízo de
mérito e em outro momento poderemos apresentar emenda à Resolução nº 1, para produzir efeitos
nos anos posteriores.

A sugestão do Deputado Ricardo Barros de convocar reunião do Colégio de Líderes desta
Casa é correta, mas desde já adianto que existem fórmulas de solução sem necessidade de se
interromper todo o processo de elaboração orçamentária.

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

Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, acompanhamos de perto a maioria

das discussões em relação a esse caso. Particularmente, estava consciente de que a redação que
votamos na sessão do Congresso Nacional, revisada por vários Deputados e Senadores, com ajuda
do Deputado Pauderney Avelino, estava correta e representava o pensamento da maioria, ou da
totalidade, já que era acordo dos representantes no Congresso. Ou seja, que se acrescentariam 3
emendas em todos os Estados e 3 destas seriam apresentadas pela bancada, no Senado Federal.

Havia também o compromisso do Relator-Geral de que não existiriam grandes diferenças no
valor dessas emendas, tanto do Senado, como da Câmara dos Deputados. Entendi exatamente isso.
Pelo que li na resolução, não há grandes alterações, a não ser que esses compromissos não sejam
cumpridos, logicamente a partir da aprovação dessas emendas.

Repito: pelo que entendi até então, respeitado ou cumprido o acordado, não haverá
distorção, nem divergência, nem falta de compromisso de ninguém até o final da votação do
Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ricardo
Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, estou ouvindo a opinião dos
companheiros, mas já combinamos que a reunião retornará às 19 horas. No caso do não-
entendimento entre o Presidente José Sarney e a Câmara sobre o cumprimento do acordo, terei
apoiamento dos companheiros para verificação. Isso já ficou acordado, não há mais o que discutir.
Estou à disposição de todos e espero que o acordo da Comissão seja cumprido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, gostaria que o Deputado Ricardo Barros,

grande figura de Parlamentar desta Casa, fosse mais explícito naquilo que deseja. Gostaria que nos
ajudasse, pois uma série de Deputados tem dúvidas a respeito do que S.Exa. deseja. Assim sendo,
peço a S.Exa. que nos explique, com toda a boa vontade que lhe é característica, para que
possamos colaborar.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputado João Leão, quero assegurar a igualdade
de tratamento entre Parlamentares, sejam Deputados, sejam Senadores, no Congresso Nacional,



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

8

em especial nesta Comissão. O Senado Federal, há a 60 dias, vem obstruindo os trabalhos em
busca de que Senadores tenham um direito a mais do que nós, Deputados, com a tal emenda de
Senador, que é uma excrescência. Por isso, coloquei-me em obstrução.

Fui ao Presidente do Senado, na quinta-feira, e disse a S.Exa. que não há acordo para
votação desse texto, que diz: “fica assegurado aos Senadores”, pois não há nada assegurado a
Senador, mas, sim, aos Parlamentares. Portanto, elaboramos redação alterando a resolução
aprovada, “cabendo o restante das emendas”, pois não há “restante”, aqui é tudo igual, Deputado
João Leão, e V.Exa. sabe disso.

Assim, estou apenas procurando elaborar redação que não ofenda a Câmara dos
Deputados. É justo que o Governo tenha de ceder ao Senado Federal, porque lá se encontram as
reformas que o Governo deseja aprovar, mas a Câmara não tem nada a ceder ao Senado Federal, e
o Governo não pode impor à Câmara essa subjugação ao Senado só porque os Senadores estão com
outros interesses, que não vamos agora discutir. Não vou concordar, em nenhum momento, com
essa história de emenda de Senador.

Com todos os apelos que recebi, depois de 3 horas de reunião na quinta-feira com os Srs.
Senadores, chegamos ao texto que considero adequado: “A representação do Senado Federal, de
cada Estado, proporá três emendas de caráter estruturante”. Foi isso que combinamos, apesar de
não estar escrito. Depois, para compensar a Câmara pela concessão feita aos Senadores, inserimos:
“A Resolução nº 1, de 2000, do Congresso Nacional e suas alterações perderão eficácia em 30 de
maio”. Ou seja, essa resolução frankeinstein, com emenda de Senador, com 18 emendas de
bancada, enfim, com tudo o que foi feito em seu trâmite, deixará de existir. Realizaremos uma
comissão e elaboraremos nova resolução para decidir novamente como os Estados e as bancadas se
apresentarão para proporem emendas ao Orçamento da União.

Portanto, Deputado João Leão, posso repetir quantas vezes forem necessárias, até porque já
tenho o entendimento dos Srs. Deputados de que vamos ao Senador José Sarney. Seria bom que a
Câmara se entendesse sobre a matéria. Ainda vejo resistência de alguns Parlamentares no sentido
de alterar o texto, não sei por que, pois isso não prejudicará o andamento do Congresso, não
atrasará a votação do Orçamento, não acarretará nada, apenas fará cumprir texto mais adequado à
Câmara dos Deputados, que não nos subjuga em relação ao Senado e nos permite iniciar, desde já,
debate sobre como devemos nos apresentar, as bancadas e os Estados, para o Orçamento do
próximo ano.

Estou à disposição de todos para debate, mas creio que devemos tratar esse assunto com
pragmatismo para evitar que acordos não sejam cumpridos nesta Casa.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, pedi explicações ao Deputado Ricardo
Barros, mas quero dizer que a proposição de S.Exa. é muito justa. Não vejo qualquer incoerência.
Mas não é preciso parar a reunião para resolver esse tipo de situação. Podemos continuar
trabalhando enquanto o Deputado Ricardo Barros defende a Câmara dos Deputados, o que é muito
justo.

Essa alteração não prejudicará absolutamente em nada os trabalhos da Comissão, a não ser
que o Deputado Ricardo Barros queira simplesmente obstruir os trabalhos. Aí são outros
quinhentos mil réis.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Walter
Pinheiro.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, o Leão, de vez em quando, fica
manso.

Na realidade, o que está em discussão é a votação do Orçamento. Enfrentamos a dificuldade
de posicionamento entre duas Casas. Portanto, não vamos tentar dizer que há ou não interesse
dessa ou daquela matéria que tramita aqui ou acolá, porque a matéria que está tramitando na
Casa chama-se orçamento. Portanto, envolve querela de duas Casas.

Independentemente de Governo e de Senadores de todos os partidos, desde os que dão
sustentação ao Governo até os da Oposição, tínhamos o enfrentamento efetivo da concepção de
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como iríamos tratar as emendas ao Orçamento da União de 2004. Ponto. Esqueçamos a questão
que foi debatida.

Há divergências, Deputado Ricardo Barros, eu também as tenho, mas fomos derrotados, e
prevaleceu no acordo que Senadores passariam a ter emendas apresentadas ao Orçamento da
União. Esse é um acordo fechado; foi o entendimento.

Deputado João Leão, talvez o Deputado Ricardo Barros tenha razão quanto a esse debate no
que se refere a julgar ou subjugar. Mas é óbvio que não dá para continuarmos a debater sobre
estruturante ou concepção de apresentação das emendas. Não vou aceitar que algum Senador diga
que dá para incluir 18 emendas, pois enquanto membro da bancada da Bahia tenho como opinar.
Não posso me submeter ao desejo e ao capricho de Senadores, como também não posso impor aos
Senadores meus desejos e caprichos com relação às emendas que S.Exas. apresentar.

O contexto de estruturante e o contexto de emenda de bancada é um debate que não foi
levantado somente agora, mas polêmica que até levou nome público de “rachadinha”, “dividida”,
etc. Sinceramente, na maioria dos casos acabamos indo para dez estruturantes, para uma divisão
de bancada das emendas. Na realidade, se fixarmos o parâmetro da estruturante e a impusermos
ao Senado, vamos nos utilizar de instrumento para tentar impedir que aquilo que eu era contra e
que terminou acontecendo possa continuar tendo seu curso, que é o acordo para que Senadores
tenham possibilidade de apresentar.

Senador Mestrinho, concordo com o Deputado Ricardo Barros em que, ano que vem,
poderemos até promover modificações nessa estrutura. Não consta que, sem conversar com o
Sarney, não posso modificá-las no próximo ano. Claro que posso! Para o ano são mais outros
quinhentos. Faremos outra discussão e outra resolução pode ser produzida. Assim, não
necessariamente a conversa com o Sarney vai me engessar, e, para o ano, em maio, farei nova
resolução. Se esta Comissão, para o ano, decidir que está mantida a resolução firmada agora, nada
será alterado, Deputado Pauderney. A Comissão conversa com o Sarney e vamos discutir, em maio,
outra resolução.

Ainda que represente o Congresso Nacional, o que temos aqui é uma reunião separada de
duas Casas. Concretamente, é isso. Às vezes, apreciamos matérias com objeto comum entre as
bancadas, mas votamos em Casas separadas. Essa é a realidade.

Portanto, faço um apelo ao Deputado Ricardo Barros no sentido de — podemos até
conversar com o Presidente José Sarney — darmos curso natural à apreciação de matérias nesta
Comissão. Não vejo como alterar o curso natural das coisas em relação à essa filigrana sobre o que
será ou não resto em 2004. As emendas dos Senadores estão asseguradas. Precisamos discutir as
matérias que já estão na Comissão e ir em frente a partir do que já foi votado pelo Plenário do
Congresso.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de conceder a palavra aos

Deputados Roberto Balestra, Anivaldo Vale e Claudio Cajado...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, pela ordem. Chegamos a um acordo com o

Deputado Ricardo Barros.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de conceder a palavra aos

inscritos, esclareço à Casa que o Relator já declarou seguidamente que há apenas 2,5 bilhões de
reais para as emendas, sendo 1,5 bilhão para emendas parlamentares e 1 bilhão para emendas de
bancada, regionais e de Comissões.

Pelo que eu soube, há Comissões com emendas no valor de 2 bilhões, outras com 1 bilhão e
tanto. Então, será muito difícil, porque, aritmeticamente falando, 1 bilhão divido por 26 Estados e
o Distrito Federal daria pouco mais de 30 milhões para cada — incluindo emendas de Comissões,
de bancada, regionais, etc.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Essa conta vai dar uns 10 mil réis.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, pela ordem. Antes de o

companheiro Anivaldo Vale usar da palavra, quero dizer...
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, deveríamos olhar com mais
objetividade a matéria. Todos têm direito de apresentar emendas, mas que ninguém se frustre com
as posições dos Relatores-Setoriais e do Relator-Geral, se não houver recurso.

Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, faço um

apelo ao Deputado Ricardo Barros no sentido de que reexamine sua posição, até porque, embora
esse assunto tenha merecido profunda discussão nesta Comissão e no Colégio de Líderes, essa
emenda está carimbada como emenda de Senador. Mas, em virtude de a emenda na Câmara ter de
ser respaldada por dois terços dos Deputados e no Senado por dois terços dos Senadores, acho que
ela continuará a ser emenda de bancada.

Dito isso, chamo a atenção do Deputado Ricardo Barros para a proposta  apresentada pelo
Deputado Virgílio Guimarães, que considero interessante. Mesmo porque trata-se de tema objeto de
profunda discussão nesta Comissão, de vários desencontros. Chegou-se a um acordo, embora com
alguns reparos do Deputado Ricardo Barros, e a matéria foi discutida e votada no Congresso
Nacional. Então, a meu ver, trata-se de matéria vencida. Não convém reabrir o debate, visto que a
matéria já mereceu calorosa discussão na Comissão.

Então, o chamamento que faço é no sentido de atendermos ao apelo do  Deputado Virgílio
Guimarães, até porque para a imprensa, para o Congresso Nacional a emenda está carimbada
como de Senador. Mas, da forma colocada, ela é uma emenda de bancada. Porque emenda de
Senador tem de ser aprovada por dois terços da bancada de Senadores e, a de Deputado, por dois
terços dos Deputados. Então, tem de haver entendimento entre os Parlamentares para chegarmos a
uma proposta que represente as duas Casas.

Se acolhermos essa observação feita pelo Relator da Comissão de Orçamento, Deputado
Virgílio Guimarães, certamente no ano que vem poderemos aprimorar essa resolução. Acho que não
devemos voltar a essa discussão calorosa. Esse é o apelo que faço ao Deputado Ricardo Barros,
considerando a proposta do Deputado Virgílio Guimarães, que acho extremamente interessante.

Obrigado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão

de ordem. Não peço a palavra pela ordem. Há preferência.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Roberto

Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, louvo a atitude de V.Exa., o

equilíbrio com que tem conduzido esta discussão. Até porque, nós, que conhecemos esta Comissão,
sabemos que assunto como esse normalmente termina sempre numa discussão mais acalorada.
Mas, como disse, o equilíbrio de V.Exa. tem permitido que avancemos na discussão no sentido de
encontrar uma solução.

Sr. Presidente, V.Exa. é testemunha, como todos os colegas que fazem parte da Liderança
da Comissão, de que, desde o primeiro momento, nós, do PP, éramos contra essa propositura dos
Senadores. V.Exa. conduziu os trabalhos — muitos até achavam que V.Exa. estava sendo muito
complacente — com sabedoria e experiência, permitindo que o assunto avançasse e se chegasse a
uma solução. Mesmo tendo-se chegado a um quase consenso na Comissão, posteriormente
participamos de uma reunião no Palácio do Planalto com todos os Líderes partidários.

Naquela oportunidade, o único partido ainda contrário à proposta era o PP. Mas, diante da
posição dos demais Líderes, diante do apelo do Governo sobre a necessidade de buscarmos o
entendimento para podermos começar a aprovar o Orçamento, em nome do partido, concordei com
a proposta dos Senadores, conforme resolução recentemente aprovada, mas apenas com uma
ressalva, a de que o valor das emendas propostas pelos Senadores não poderia ultrapassar a média
do valor das emendas dos Parlamentares como um todo. Então, essa foi a única questão levantada,
que também foi aprovada.
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Todos sabemos, Sr. Presidente, e V.Exa. mais do que ninguém, que esta Casa só trabalha
na base de acordo. Apesar de concordar com o colega do meu partido, Deputado Ricardo Barros,
Líder da bancada na Comissão, quero aqui fazer um apelo a S.Exa. — o que não impede que S.Exa.
exerça seu legítimo direito de questionar, até de pedir verificação —, tendo em vista que, em nome
do partido, já havíamos assumido o compromisso com as demais bancadas de aprovar essa
resolução. Portanto, bem ou mal, temos um compromisso assumido. Como esta Casa só trabalha
na base de acordo, se ele não for cumprido, a Casa pára e o trabalho na Comissão não avança.

Então, faço tal apelo para que possamos dar seqüência aos trabalhos. Repito que isso não
quer dizer que estejamos capitulando, que S.Exa. não tenha o direito de discutir, de divergir. E
S.Exa. terá, nos momentos oportunos, o apoio do partido e também o meu. Mas, nesse caso
específico, há um acordo firmado, o partido participou da reunião e deu sua palavra. Portanto,
solicito a S.Exa. que compreenda a posição assumida pelo partido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Claudio
Cajado, para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, minha questão de ordem tem como
base o art. 131 do Regimento comum. Inclusive o próprio artigo diz  claramente que há precedência
em relação a pedidos pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço desculpas a V.Exa., mas já havia
dito que passaria a palavra ao Deputado Roberto Balestra. Por isso pedi que aguardasse.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não. Sr. Presidente, estou levantando essa
questão de ordem para dizer que o Deputado Ricardo Barros fez um pedido, com base no
Regimento comum, art. 29, §§ 1º e 2º, de encerramento da sessão por falta de quorum. Mas houve o
entendimento para que ela não fosse encerrada, e sim suspensa. Então, fiz um apelo ao Deputado
Ricardo Barros e aos demais Deputados da Comissão, principalmente aos líderes, no sentido de nos
reunir na sala da liderança para saber se essa postura era unicamente do Deputado Ricardo Barros
ou se ela tinha o respaldo dos Deputados que compõem a Comissão de Orçamento. E S.Exa.
concordou.

Portanto, Sr. Presidente, apelo a V.Exa. para que delibere sobre a proposição do Deputado
Ricardo Barros e suspenda a sessão para que possamos fazer a reunião. Dessa maneira, estaremos
objetivando a questão. Se ficarmos aqui facultando a palavra aos Deputados, não chegaremos a
lugar algum. Há um pedido claro do Deputado Ricardo Barros de encerramento da sessão por falta
de quorum. Essa questão tem de ser deliberada por V.Exa. Como disse, fiz um apelo a S.Exa. e
houve concordância — acredito até que dos demais Líderes na Câmara dos Deputados — em irmos
às 17h30min, se for o caso, até o Presidente do Senado para estabelecermos um acordo.

É o apelo que faço a V.Exa., no sentido de objetivarmos a questão. Já são 16 horas e ainda
não discutimos nem votamos nenhuma matéria da pauta. Quer dizer, não avançaremos na
discussão porque estamos rodando em círculos.

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

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, quero apenas  comunicar à
Comissão que acabei de conversar com o Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar, e S.Exa. me
autorizou a transmitir, em seu nome, que o entendimento aqui expresso pelo Deputado Roberto
Balestra será acolhido pelo Relator, mesmo que não esteja no texto. Ou seja, S.Exa. observará
rigorosamente os limites combinados para as emendas dos Senadores.

Independentemente de qualquer coisa, caso haja o entendimento da reunião das 19h,
estarei mantendo minha posição, caso o Deputado Ricardo Barros precise de apoiamentos para
verificação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de atender à solicitação do
Deputado Ricardo Barros de encerramento da sessão, apelo a S.Exa. para que retire o pedido, pois
já há quorum na Casa. Todos têm direito de se manifestar. Jamais cercearia o direito de qualquer



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

12

Parlamentar. Mas a quantidade de PLs que temos para apreciar, os avisos do Tribunal de Contas
exigem de nós esforço para que as sessões se realizem e se aprovem as matérias.

Se o Deputado Ricardo Barros estivesse de acordo, continuaríamos a sessão normalmente e,
na hora do encontro com o Presidente José Sarney, a sessão seria suspensa e aguardaríamos o
resultado para continuarmos ou não a reunião.

Pergunto ao Deputado Ricardo Barros se concorda com a sugestão. O SR.
DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, é evidente que a reunião com o Presidente José
Sarney não terá resultado se não houver decisão da Câmara dos Deputados sobre a alteração que
estou propondo ao texto. E considero que essa alteração valoriza a Câmara dos Deputados.
Havendo a manifestação dos Líderes partidários de apoiamento a essa alteração que vamos solicitar
à Mesa da Câmara e à do Senado, não vejo impedimento para a continuidade da sessão. Agora, se
os Líderes não apoiarem, acredito que discutir a matéria na sala do Presidente Sarney não é a
melhor solução. Havendo a manifestação, como a do Líder do PL, Deputado João Leão,
continuaremos com os trabalhos. Se os partidos derem apoiamento à solicitação, para que seja
feita nova resolução a ser apreciada pelo Congresso Nacional, com o texto acordado, podemos
continuar a reunião sem qualquer problema.

Do contrário, estou de novo na mão dos Srs. Parlamentares por conta do acordo. A
suspensão vai depender da vontade de V.Exa. Não havia quorum quando fizemos o acordo, mas
agora há.

Sr. Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, espero que possamos nos entender. Quero ouvir
os Líderes partidários sobre o assunto. Se houver necessidade de mais debate, sugiro uma reunião
de Líderes na sala da Presidência da Mesa. Estou percebendo que a Câmara pretende continuar
deixando o assunto para depois. Posso garantir a todos que essa não será uma boa estratégia.
Lembro que, quando o Senador Edson Lobão decidiu presidir sessões do Congresso Nacional, na
licença do Senador Jader Barbalho, movi  ação no Supremo Tribunal Federal que nos deu, de nove
a zero, o direito de o Vice-Presidente do Congresso, que é Deputado, na época Deputado Efraim
Moraes, presidir as sessões do Congresso. Não é de hoje que defendo a Câmara dos Deputados.

Não estou inventando nada. A correspondência protocolada na Mesa do Congresso data de
três semanas. Portanto, ninguém pode ignorar que não havia a concordância quanto ao texto para
assegurar emendas de Senador.

Espero que os Líderes manifestem apoio ao cumprimento desse acordo. Acredito que isso
poderia adiantar o trabalho. E já me deslocaria para o Senado, a fim de negociar com os Srs.
Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quero ouvir a manifestação da
Liderança do PT, Deputado Virgílio Guimarães.

O Deputado propõe a continuidade da sessão, se as Lideranças concordarem em apoiar essa
alteração.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sim, mas a alteração da resolução implicaria
reabertura de prazos para emendas?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não. As emendas estão asseguradas, o
que se discute é redação de texto.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Que teria de ser novamente apreciado pelo
Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim, sem problema, a sessão do Congresso vai

acontecer como a de quinta-feira. Assim que o Presidente Sarney marcar, nos reuniremos. A sessão
durou 14 minutos exatamente, Deputado Walter Pinheiro.

Sabe V.Exa. que, quando há boa vontade, os problemas são resolvidos; quando não,
passamos horas aqui e não chegamos a lugar algum. Peço apenas o cumprimento de um acordo e o
apoio dos Líderes da Câmara. V.Exa., que presenciou os acordos, poderia me ajudar no
convencimento de S.Exas.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - A Liderança do PT concorda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - E o PFL, Deputado Luiz Carreira?
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - De acordo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Pelo PSB, Renato Casagrande.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - O PSB também, desde o primeiro momento,

posicionou-se contrariamente às emendas dos Senadores. Mas cedemos em relação ao acordo.
Agora estamos apertados no que diz respeito ao prazo de emendas.

Nada mais natural do que, juntamente com o Deputado Ricardo Barros,  buscarmos o
cumprimento do acordo feito entre os Senadores e os Deputados, mesmo que não tenha sido o
ideal, para que possamos avançar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, já que o PT, partido do Governo,

concorda, vamos acompanhá-lo para que se possa chegar  a um acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado José Borba, do PMDB.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, acompanhamos a base do Governo.

Damos o apoiamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Humberto Michiles, pelo PL.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, o PL está de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Leonardo, pelo PP.
O SR. DEPUTADO LEONARDO VILELA - De acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Todas as lideranças concordaram. De

acordo com a proposta do Deputado Ricardo Barros, vamos dar prosseguimento à reunião.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Obrigado, Sr. Presidente. Peço licença aos nobres

colegas para ir ao Senado tentar adiantar o entendimento para a reunião das 17h30min com o
Senador José Sarney. Peço a todos os Líderes que compareçam.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ordem do dia.
Pauta nº 36.
Apreciação dos relatórios apresentados aos seguintes projetos.
Item 1.
Projeto de Lei nº 05/2003-CN, que "Abre ao Orçamento de Investimento, para 2003, em

favor de diversas empresas estatais federais, crédito especial no valor total de R$3.895.568.955,00
(três bilhões, oitocentos e noventa e cinco milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e novecentos e
cinqüenta e cinco reais), para os fins que especifica". Relator: Deputado Pauderney Avelino. Foi
apresentada 01 emenda. Voto: Favorável, nos termos do Projeto.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, o parecer foi lido e a discussão
foi feita.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, o parecer já foi lido e o voto
proferido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer.
Concedo a palavra ao Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de
Lei nº 5, de 2003, foi objeto de pedido de verificação de quorum, em nome da Liderança do PSDB
nesta Comissão.
Faço dois registros. Primeiro, esse projeto foi discutido no Colégio de Líderes e ficou acertado que
seria ouvido o Diretor-Presidente da PETROBRAS — e aqui esteve o Diretor Financeiro da
PETROBRAS. Em momento algum nos comprometemos a votar o projeto, e sim a ouvi-lo.
Embora parecer favorável do nobre Deputado Pauderney Avelino, pairava sobre a audiência pública
dúvida sobre os investimentos, principalmente sobre os da Amazônia, levantados pelos Deputados
Pauderney Avelino e Anivaldo Vale, pedindo à PETROBRAS que reexaminasse inclusive a
descentralização, porque cerca de 95% dos investimentos estão na Bacia de Campos.
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Além de serem registrado na ocasião, os cortes no remanejamento de recursos também foram
atingidos, principalmente no Estado do Amazonas. Essa foi a razão que nos levou a pedir a
verificação de quorum, depois de ponderar, por duas vezes, que a reunião fosse suspensa para
continuar a discussão. Como não fui atendido, pedi a verificação de quorum.

Segundo. Hoje procurei o Deputado Pauderney Avelino, que concordou, embora 100% dos
seus propósitos em relação aos investimentos e ao remanejamento dos recursos não tenham sido
atingidos, razão pela qual concordamos em aprovar o projeto.

Estou no Congresso Nacional há nove anos e há algum tempo nesta Comissão. Um dos
Deputados que mais pediu verificação de quorum nesta Comissão foi Deputado Giovanni Corrêa
Queiroz, meu adversário político, meu amigo. Eu integrava o Governo e ele, a Oposição. S.Exa.
pedia verificação de quorum com o apoio do PT.

Sempre respeitamos a posição política do Deputado Giovanni Corrêa Queiroz. O fato de o
Relator Jorge Bittar querer me agredir, depois de encerrada a reunião, fere o bom relacionamento, a
ética e a conduta parlamentar.

V.Exa. é testemunha de que, nesta Casa e no Colégio de Líderes, tenho defendido os
interesses do meu Estado. O PSDB ajudou o Governo a corrigir uma distorção na área da saúde,
os 4 milhões, objeto inclusive de reivindicação suprapartidária no plenário, de todos irem ao
plenário para reclamar. Então, o papel da oposição é criticar, sim, e o do Governo é conseguir
número para votação da matéria.

Agora, temos que continuar mantendo um bom relacionamento, como forma de
engrandecimento do Congresso Nacional. E o pior é usar o meu ombro ou as minhas costas para
dar satisfação ao Planalto ou à imprensa. Essa é uma forma equivocada de relacionamento com os
Parlamentares desta Casa.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Pauderney Avelino, pela

ordem.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, quero deixar registrado que o

Deputado Anivaldo Vale tem-se comportado não só com rigor oposicionista, mas também com uma
vontade de colaborar muito grande, para solucionar alguns problemas, a fim de que o Governo não
alegue que não pode executar o Orçamento por causa da obstrução da Oposição.

O argumento do Deputado Anivaldo Vale é legítimo. Ainda não estou satisfeito com as
informações trazidas, mas, mesmo assim, concordei em proferir o relatório e o voto para
desobstruir a sessão e, portanto, a pauta, para que a PETROBRAS possa ter este projeto de lei
aprovado.

Sr. Presidente, ainda quero solicitar de V.Exa. informações que não nos foram prestadas
aqui, para sanar dúvidas sobre pontos importantes, como os investimentos da PETROBRAS até o
mês de setembro.

Aguardamos a presença do Presidente da PETROBRAS no dia 26. Antes dessa data,
gostaríamos de obter essas informações, a fim de usá-las quando formos questionar o Presidente
da empresa.

Prestamos total solidariedade ao Deputado Anivaldo Vale pela postura adotada.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, concordo com o Deputado

Pauderney Avelino. Aprendi a admirar o Deputado Anivaldo Vale, tornei-me seu amigo desde a
Legislatura passada. S.Exa. encerra o episódio expressando seu ponto de vista e estendendo as
mãos quando fala do clima que pretende e que, com certeza, vai estabelecer na Comissão.

Até por questão de companheirismo e por convicção, não poderia deixar de dizer que o
Deputado Bittar, independentemente da avaliação que se possa fazer de determinados episódios,
tem primado pelo bom relacionamento, pela maneira politizada e elevada como se tem comportado.
S.Exa. merece nossa inteira confiança como Relator da Lei do Orçamento.
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Sr. Presidente, tenho certeza de que, se S.Exa. estivesse aqui, não teria postura diferente da
do Deputado Anivaldo Vale, que faz um apelo para que o clima de cordialidade, de entendimento e
de discussão elevada seja permanente nesta Comissão.

Com essas palavras, Sr. Presidente, voto pela aprovação do parecer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Item 2.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, solicito inversão de pauta. Estou

chamando um Deputado do Ceará, para aproveitar a presença da Assessoria do Governo. O projeto
sobre corte linear de 20% nas emendas, que atinge o Estado do Ceará, já foi objeto de discussão
com a bancada do PSDB. Se possível, queremos discutir o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Compreendemos a situação de V.Exa. O
projeto será retirado de pauta.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - V.Exa. retirou o projeto da pauta ou acolheu o
pedido de inversão?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Acolhi o pedido de inversão de pauta.
Projeto de Lei nº 40, de 2003, que “abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em

favor do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 2.500.000,00, para os fins que
especifica”.

Concedo a palavra ao Relator, Deputado João Leão (Pausa). Ausente.
Em virtude da ausência do nobre Relator, peço ao Deputado Gilmar Machado que proceda à

leitura do relatório.
Peço ainda ao Deputado Pauderney Avelino que assuma a Presidência, pois tenho de ir à

Comissão de Infra-Estrutura, votar em Aroldo Lima, que está sendo indicado para cargo no
Executivo.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -
“Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder

Executivo se acha articulada na modalidade apropriada de crédito
adicional, isto é, crédito especial, uma vez que objetiva incluir nova
categoria de programação ao orçamento vigente (Lei nº 10.640, de
14.1.2003) e que foi formulada de acordo com o que determina a Lei nº
4.320, de 17.3.64, e a Lei nº 10.524, de 25.7.2003 (LDO de 2003).

Desse modo, considerando que o projeto de lei não colide com os
dispositivos legais relativos à alocação de recursos, somos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 40, de 2003, do Congresso Nacional, na
forma apresentada pelo Poder Executivo”.

Era o que tinha a ser relatado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Em discussão o relatório.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, levando em consideração que

foram apresentadas várias emendas a este projeto, inclusive por mim, e que o Relator não está
presente para discutirmos o assunto e chegarmos a entendimento em relação às emendas
apresentadas, solicito a V.Exa. que retire o projeto de pauta, para que na sessão posterior
possamos discuti-lo com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Deputado Wilson Santiago, foi
solicitada inversão da pauta quanto ao item 2.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Item 3, PL nº 40.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu solicitei quanto ao 2.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Não há problema algum na inversão de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado Gilmar

Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Nobre Deputado, com relação a este projeto, já

estão definidos 2,5 milhões para a ampliação de unidades de saúde no Estado do Ceará. O Governo
já tinha feito esse compromisso. Se nós o retirarmos para atender a uma emenda, não
cumpriremos o acordo que havia sido feito com os companheiros do Ceará. Há necessidade de
ampliação do hospital que atende a Municípios do Estado do Ceará. São apenas 2,5 milhões. Se
pegarmos qualquer recurso desses, o Governo não conseguirá cumprir o compromisso que havia
assumido com o Governador do Ceará e com a sua bancada.

Solicito aos Deputados que atendamos à solicitação. Por isso, não foi possível acatar
nenhuma emenda.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, o Relator da matéria não está
presente. O Deputado Gilmar Machado foi indicado por V.Exa. para relatar o projeto.
Anteriormente, o nosso entendimento com a relatoria levava em consideração certo equilíbrio e
certa porcentagem desses recursos para a Paraíba, que é o nosso Estado. Os recursos foram todos
destinados ao Estado do Ceará. É pouco, mas queremos uma parte para o nosso Estado. Por isso,
apresentamos algumas emendas.

O Relator da matéria não está presente. Logicamente, se estivesse, daria continuidade aos
entendimentos anteriormente iniciados. Por essa razão, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a retirada
de pauta da matéria, para votá-la posteriormente — um dia a mais não alteraria nada.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, requeiro a inversão da pauta.
Poderíamos discutir agora o item 4. Paralelamente, conversaríamos com o Deputado Wilson

Santos sobre a possibilidade de atendimento deste PL, e outros — quem sabe? — poderiam ser
atendidos também.

Em lugar da retirada de pauta, solicito a inversão da pauta, ou seja, que essa matéria passe
a ser a última.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Houve inversão de pauta, atendendo à
solicitação da Liderança do PT, requerida por Virgílio Guimarães.

Item 4.
Projeto de Lei nº 48, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos

Transportes, crédito especial no valor de R$ 1.544.000,00, para os fins que especifica, e dá outras
providências”. Relator, Senador Leonel Pavan. (Pausa.) Ausente.

Para fazer a leitura da matéria, designo o Senador Roberto Saturnino.
O SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO - Sr. Presidente,
“O Projeto de Lei nº 48, de 2003 (PL 48/2003), abre crédito especial de R$ 1.544.000,00, em

favor do Ministério dos Transportes. O crédito em tela tem por objetivos: financiar as atividades de
regulação e supervisão de rodovias federais delegadas pela União à administração e exploração dos
Estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul; custear as atividades de fiscalização
da concessão de rodovias nas BR-392/RS, Rio Grande—Pelotas—Santana da Boa Vista, BR-
293/RS, Pelotas e Bagé, e BR-116/RS, Camacuã—Jaguarão; e a realização dos estudos para
estruturação organizacional da Agência Nacional dos Transportes — ANTT, adequando seu parque
tecnológico e quadro funcional às necessidades de fiscalização das concessões.

O presente crédito é viabilizado pelo excesso de arrecadação,
mediante operação de crédito externa e de anulação parcial de
dotações, cujas programações objeto de cancelamento não sofrerão
prejuízos na sua execução, segundo a Exposição de Motivos nº 321, que
acompanha a Mensagem nº 539/2003, do Exmo. Sr. Presidente da
República. (...)



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

17

À vista do que se viu e relatou, assim como das considerações
feitas quanto à constitucionalidade, adequação orçamentária e
financeira e à legalidade do PL 48/2003 e considerando ainda que não
foram apresentadas emendas pelos ilustres Parlamentares, não restam
óbices que se lhe possam opor. As providências dadas pelo PL
48/2003, acertadas do ponto de vista da legislação, são plenas de
mérito, seja porque promovem a regulação e fiscalização das rodovias
concedidas e o correto funcionamento da Agência Nacional de
Transportes Terrestres, seja porque garantem a boa administração da
malha rodoviária nacional. Bem por isso, somos pela aprovação do PL
48/2003, exatamente nos termos em que foi publicado e encaminhado
ao Congresso Nacional”.

É o voto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - A matéria está em discussão.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, ao analisar o texto do Projeto de Lei

nº 48, verificamos que existe anulação parcial de dotações referentes a algumas rodovias,
basicamente no Estado do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, para aplicação em
fiscalização da concessão de rodovias transferidas. Entendemos que não há óbice à aprovação da
matéria. Portanto, opinamos pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Continua em discussão a matéria.
(Pausa.)

Não havendo mais quem queira discuti-la, vou passar à votação.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada.
Item 5.
Aviso nº 8, que “encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 509, de 2003-TCU

(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente ao
Levantamento de Auditoria realizado nas obras de construção do Hospital Terciário de Natal,
Unidade Mista de Saúde de Capim Macio e Unidade Mista de Saúde de Igapó”. Relator Deputado
João Ribeiro. (Pausa.) Ausente.

Designo o ilustre Deputado Cláudio Cajado para ler o parecer.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização sobre o Aviso nº 8, de 2003-CN, que encaminha ao Congresso Nacional
cópia do Acórdão nº 509, de 2003, do TCU, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam, referentes ao Levantamento de Auditoria realizado nas obras de construção do
Hospital Terciário de Natal, Unidade Mista de Saúde de Capim Macio e Unidade Mista de Saúde de
Igapó.

Sr. Presidente, o § 10º do art. 10º da Lei nº 10.524, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
referente ao exercício de 2003, combinado com os arts. 86 e 87 da mesma lei, estabelece a
exigência de que componha a Lei Orçamentária Anual de 2003 a relação dos subtítulos relativos a
obras e serviços cuja execução tenha indícios de irregularidades, conforme encaminhamento do
TCU.

Voto do Relator.
Diante do exposto, considerando que o tema é de competência

terminativa, com base no § 6º do art. 86 da LDO de 2003, da Comissão
Mista de Orçamento, e de acordo com a conclusão a que chegou o
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Tribunal de Contas da União no seu Acórdão nº 509/2003, por
intermédio de deliberação do seu Plenário, no sentido de que as
irregularidades encontradas não recomendavam a paralisação da obra,
voto por que esta Comissão exclua do Quadro VII da LOA a obra de
construção do Hospital Terciário de Natal, Rio Grande do Norte,
Contrato 10/89, integrante do Programa de Trabalho da Unidade
Orçamentária 36901 — Fundo Nacional de Saúde, na forma do projeto
de decreto legislativo anexo, que diz, Sr. Presidente:

“Art. 1º Fica excluído do Quadro VII, anexo à Lei Orçamentária
para 2003 (Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003 — LOA/2003), a
obra de construção do Hospital Terciário de Natal — RN —  Contrato
010/89, integrante do Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária
36901 — Fundo Nacional de Saúde”.

Este é o voto do Relator, o nobre Senador João Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - O relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, vou passar à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com os termos do parecer permaneçam como se acham.

(Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senador Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item 6.
Aviso nº 18/2003-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 589, de

2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente ao
Levantamento de Auditoria realizado nas obras de adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no
Estado de Goiás — Divisa DF/GO — Entroncamento BR-153/GO”. Relator: Deputado Ricardo
Barros.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, no tocante ao item 9.3.1 do

Acórdão, há um equívoco, pois o subtítulo referente às obras em análise está incluso no Quadro
VII, anexo à LOA 2003. Quanto às condições para deliberação da execução dos contratos PG-
059/98 e PG-198/99, tendo em vista já ter expirado o prazo estipulado pelo TCU para o DNIT
efetuar os ajustes nesse contrato, convém solicitar àquela Corte informações acerca do seu
atendimento.

Em face ao exposto, o voto é o seguinte: pela exclusão do Quadro VII, anexo à Lei nº 10.640,
de 14 de janeiro de 2003, do Contrato nº PG-058/98, referente à parte das obras adequação de
trechos rodoviários na BR-060, trecho da divisa DF/GO até o entroncamento BR-153/GO, no
Estado de Goiás, na forma do projeto de decreto legislativo em anexo; e para que esta Comissão
solicite ao TCU, tendo em vista o disposto no § 6º do art. 86 da LDO 2003, que se pronuncie
conclusivamente, até 30 de novembro de 2003, acerca da adoção pelo DNIT das providências
constantes dos itens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 1.414/2003-TCU (Plenário).

Segue em anexo o projeto de decreto legislativo que exclui esse trecho da BR-060 do Quadro
VII, anexo à Lei nº 10.640, e diz que o Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico e
financeiro da execução das obras mencionadas, encaminhando relatório à Comissão Mista de que
trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.

É o voto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - A matéria está em discussão.
Concedo a palavra ao Deputado Claudio Cajado, para discutir a matéria.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, solicito um esclarecimento ao
Relator. No voto do nobre Deputado Ricardo Barros, o item b estabelece: para que esta Comissão
solicite ao TCU, tendo em vista o disposto no § 6º do art. 86 da LDO 2003, que se pronuncie
conclusivamente, até 30 de novembro de 2003. É esse o prazo mesmo, Deputado?

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim, porque o acórdão do TCU determinava
providências. Uma delas está no item 9.1, comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional sobre a ocorrência de irregularidades graves nas
obras objeto desse processo, recomendando o não prosseguimento dos serviços, tendo em vista a
constatação de superfaturamento das obras, além da existência de irregularidades graves nos
contratos de execução e supervisão das obras.

Então, propomos que o Tribunal se manifeste. Já discutimos muito essa matéria, Deputado,
de o Tribunal levantar suspeitas de irregularidades, que, depois, não se confirmam, e, pior, durante
esse período a obra fica paralisada. Por isso, propomos as providências constantes dos itens 9.1.1 e
9.1.3 do Acórdão, que passo a ler:

“9.1.1 - Condicione junto à CMC Engenharia e Construções S/A
a continuidade do contrato PG-059/98 à formalização de termo aditivo
a ser encaminhado a este Tribunal por cópia no prazo de 30 (trinta)
dias...

9.1.3 - Faça gestões junto à Empa S/A — Serviços de
Engenharia no sentido de que, comprovada a existência de jazidas na
região que atendam aos requisitos da obra, a construtora passe a
produzir brita e extrair areia, condicionando, neste caso, a continuidade
do contrato à formalização de termo aditivo, a ser encaminhado a este
Tribunal por cópia no prazo de 30 (trinta) dias, estabelecendo a
repactuação dos preços do contrato no que concerne a esses insumos”.

Portanto, a empresa utilizaria jazidas próximas à obra, e o preço seria reduzido
proporcionalmente.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito bem. Está esclarecido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Deputado Ricardo Barros, entendemos

que o voto de V.Exa., no item b, é para que esta Comissão solicite que o TCU, tendo em vista o
disposto no § 6º do art. 86 da LDO, se pronuncie conclusivamente até o dia 30 de novembro de
2003, sem embargo do item a.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Exatamente. Até porque o voto do Tribunal de
Contas da União, em função de questionamentos feitos, levantava a possibilidade de a empresa
utilizar jazidas próximas à obra, em vez de pagar pelo transporte mais longo, reduzindo-se assim o
preço da obra.

Logo, o Tribunal deve tomar providências, deve decidir se empresa pode ou não utilizar
aquela jazida em benefício da obra. Se puder, o Tribunal exigirá, e nós também, que a obra tenha
preço menor, em face do transporte com custo menor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com o esclarecimento prestado pelo
Relator, continua em discussão a matéria.

Não havendo mais quem queira discuti-la, passa-se à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o voto do Relator permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam a matéria permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada.
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Renato Casagrande.
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O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Sr. Presidente, sou Relator do item 21, Aviso
nº 83. Elaborei meu relatório com base no do Tribunal de Contas da União. Hoje, porém, alguns
Deputados de Minas Gerais me informaram que há um novo relatório. S.Exas. me pediram que
verificasse a existência desse relatório. Por isso, solicito a retirada de pauta do item 21.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Vou atender à solicitação de retirada
de pauta do item 21, do Deputado Renato Casagrande.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, solicito que o item 7 seja apreciado

ainda hoje, porque se trata de liberação de obra de extrema importância para o Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - É o próximo item da pauta, Deputado.
Item 7.
Aviso nº 21, de 2003, que “encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 468, de

2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente ao
Levantamento de Auditoria realizado junto ao Departamento Nacional de Infra-estrutura e
Transportes — DNIT, que tem por objeto as obras de adequação de Trechos Rodoviários no
Corredor Araguaia—Tocantins — BR-060/DF — Distrito Federal, Divisa DF/TO”. Relator Deputado
Roberto Balestra, a quem concedo a palavra. (Pausa.)

Ausente S.Exa., designo o Deputado Wasny de Roure para ler o parecer.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Trata-se de obra que visa à duplicação de 18,5

quilômetros e à restauração de outros 31,5 quilômetros, dos quais 13 já se encontram duplicados.
A duplicação do trecho da BR-060, compreendido entre o Distrito Federal e a divisa DF/GO, irá
melhorar o fluxo de veículos num local onde o tráfico é muito intenso e a pista existente já não o
suporta mais. O estado de conservação da pista existente é ruim. Esse fato, associado à
inexistência de duplicação nesse trecho da BR-060, tem ocasionado vários acidentes, muitos com
vítimas fatais. Mais da metade da obra — 65% — foi executada. Estima-se para sua conclusão
verba de 25 milhões, 701 mil, 979 reais e 15 centavos.

Na Lei Orçamentária Anual de 2003 há uma dotação de 12 milhões de reais, com o subtítulo
Adequação de Trechos Rodoviários no Corredor Araguaia—Tocantins, BR-060/DF, divisa DF/GO.
Não há restos a pagar inscritos.

Na fiscalização realizada pelo TCU em 2000, foram encontrados indícios de fraudes no
processo licitatório, de superfaturamento na contração do projeto e de inconsistências entre o
Projeto Básico e o Projeto Executivo. Por meio da Decisão nº 299/2001-Plenário, foi requisitada ao
Comando do Exército Brasileiro a prestação de serviços técnicos para aferição das irregularidades
constatadas. Após a confirmação das irregularidades pelo Exército, a Decisão nº 858/2001-Plenário
converteu os autos em tomadas de conta especial, tendo sido autorizada também a suspensão de
transferência de recursos para conclusão de serviços de pavimentação e a execução de obras de
caráter emergencial.

A tomada de contas especiais foi julgada na sessão plenária de 14 de agosto de 2002, tendo
sido prolatado o Acórdão nº 293/2002-TCU-Plenário, que concluiu pela comprovação de
superfaturamento nos serviços, pela responsabilização solidária dos agentes pelo débito de R$
885.980,53 e pela imputação de multa aos responsáveis.

A obra encontra-se paralisada desde dezembro de 2000, em virtude de graves
irregularidades apontadas pelo TCU. No tocante aos contratos e convênios, o TCU aponta para a
ocorrência das seguintes irregularidades graves: superfaturamento nos Contratos nºs 21/2000
(DER/DF) e 53/2000; irregularidades no processo licitatório nos Contratos nºs 21/2000 (DER/DF),
102/2000 (DER/DF), 090/2000 (DER/DF) e 53/2000; e alterações indevidas nos projetos e
especificações do Convênio nº 317.628. Foram verificadas também outras irregularidades menos
graves nos Contratos nºs 53/2000 e 102/2000, concernentes às impropriedades na documentação
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daquele e impropriedades na celebração deste. Houve, ainda, impropriedades na celebração do
convênio acima mencionado.

Ainda assim, o Tribunal de Contas da União sugere a continuação das obras, uma vez que
sua paralisação pode gerar deterioração dos serviços já executados, com conseqüente dano ao
Erário, não havendo prejuízo à administração pública a continuidade das obras e a concomitante
avaliação pelos diversos órgãos acerca das irregularidades já apuradas.

Em função disso, o TCU deliberou:
“9.1 - Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional sobre a necessidade de
se dar prosseguimento às obras objeto desta fiscalização, retendo-se
nas futuras liberações o valor relativo ao débito apurado na Tomada de
Contas Especiais (TC 010.471/2000-8) até que este Tribunal se
manifeste de forma terminativa acerca deste débito”.

Em face do exposto, voto pela exclusão do Quadro VII, anexo à Lei nº 10.640, de 14 de
janeiro de 2003, das obras de Adequação de Trechos Rodoviários no Corredor Araguaia—Tocantins,
BR-060/DF, Distrito Federal, Divisa DF/GO, na forma de projeto de decreto legislativo em anexo.

Sala das Comissões, outubro de 2003.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - A matéria está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, vou colocá-la em votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o parecer permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Passo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, percebo a presença do

Deputado Bismarck Maia, do Ceará, que havia nos pedido que aguardássemos a sua chegada para
a votação de PL. Se não for pedir demais, solicito mudança na inversão que fizemos, na qual
colocamos no final da pauta os 2 projetos de lei. Podemos apreciá-los neste momento, para
aproveitar a presença de S.Exa. em plenário.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. O PSDB
está de acordo com a proposição do Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Os 2 PLs poderiam voltar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale, V.Exa.

concorda com a inversão?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Concordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Voltamos ao item 2 da pauta.
Projeto de Lei nº 8, que abre no Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do

Ministério da Saúde, crédito especial no valor de 36 milhões.
O Relator, Senador Sérgio Cabral, não está presente.
Solicito ao Deputado Virgílio Guimarães que faça a leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, o relatório já foi distribuído.

Portanto, lerei apenas a conclusão e o voto.
O referido crédito encontra-se de acordo com os dispositivos constitucionais, legais e

regimentais pertinentes à matéria, especialmente o art. 167, inciso V, da Constituição, e os art. 41,
inciso II, e 43, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Cumpre observar que o projeto em exame está elaborado em boa técnica legislativa e
afigura-se meritório.

Este é o relatório, Sr. Presidente.
Voto.
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Diante do exposto e tendo em vista a constitucionalidade, a juridicidade e o mérito, votamos
pela aprovação do Projeto de Lei nº 8, de 2003, do Congresso Nacional, nos termos propostos no
substitutivo em anexo.

Sala de Comissão, 17 de novembro de 2003.
Senador Gilberto Mestrinho, Presidente; Senador Sérgio Cabral, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão.
Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, ao Relator, o nobre Senador Sérgio

Cabral, apenas queremos registrar que o projeto não foi muito feliz ao apresentar uma previsão de
gastos para a Conferência Nacional de Saúde no valor de R$ 10 milhões. Eu acho que, num
momento em que estamos vivendo uma enorme restrição financeira, é um despropósito o Ministério
da Saúde encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de remanejamento, de suplementação, de
crédito especial para realizar a Conferência Nacional de Saúde, com previsão de R$ 10 milhões. O
nobre Relator corrige esse equívoco, diminuindo esses gastos para R$ 2 milhões, o que
consideramos minimamente razoável; daí por que votamos favoravelmente, levando em
consideração também o fato de que o Ministério da Saúde haverá de conversar com os
Parlamentares sobre as anulações propostas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para discutir, tem a palavra o Deputado
Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, logo no início da sessão pedimos a
inversão de pauta para apreciar esse projeto. Ouvimos o colega Bismarck Maia, do Ceará, e
também o reclamo do Deputado Machado, do PFL. E a assessoria do Ministério da Saúde, além do
Líder do Governo nesta Comissão, o Deputado Virgílio Guimarães, trazem ao nosso conhecimento o
acordo que foi realizado, acordo esse que satisfez o interesse do Estado do Ceará, aqui representado
pelo Deputado Bismarck Maia, e também o Estado de Sergipe e a bancada do PFL. Então, somos
pela aprovação do projeto.

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

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Apenas para esclarecer, Sr. Presidente, a
Conferência Nacional de Saúde vem realizando-se de forma muito dinâmica, fortemente
participativa. Tive a oportunidade de comparecer à plenária estadual de Minas Gerais. Foi um
evento espetacular: 3 dias de atividade, contando-se a noite da abertura e mais 2 dias inteiros.
Portanto, houve uma intensa mobilização.

A emenda visa uma adequação à realidade nacional. Evidentemente, os recursos são
insuficientes, mas até nos ajudam a buscar parcerias. O custo, evidentemente, já vai ser coberto
por R$ 2 milhões — é o custo da realização de uma conferência dessa dimensão. Quem assistiu às
conferências nos Estados pôde constatar a magnitude desses eventos, que mobilizam todos os
Municípios, uma belíssima movimentação, que tem o seu custo.

Recebemos a emenda com alegria, até porque nos obriga a trabalhar. É apertado que o carro
canta. Então, vamos trabalhar apertados, buscando outras parcerias, públicas e privadas — quem
sabe? —, para ajudar a financiar a conferência, que precisa ser realizada inteiramente.

Agradecemos a oportunidade e esclarecemos que os R$ 10 milhões iniciais não eram muito.
De fato, talvez poucos sejam os recursos nacionais. A emenda também vem em boa hora, porque
aprovamos o projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
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Eu pergunto ao Plenário se o item 3 pode voltar à pauta. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Nobre Senador, da minha parte, sim. Eu pedi

a inversão. Mas, como o nobre Deputado Wilson Santiago havia pedido a retirada, creio que tem
maior legitimidade para responder sobre isso.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, considerando as justificativas
apresentadas pelo Ministério da Saúde, tratando-se de um volume de recursos que não é tão
grande e tem destinação específica, concordamos com a aprovação do projeto de lei e retiramos o
pedido de adiamento.

(Não identificado) - Esse aqui já foi apresentado pelo Deputado Gilmar Machado. Então,
agora o senhor abre só a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório, já que o
Deputado Gilmar Machado o leu. (Pausa.)

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerrada a discussão.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Item 8.
 Aviso nº 028/2003-CN, que “encaminha cópia ao Congresso Nacional do Acórdão nº 684,

do TCU, e respectivos Relatório e Voto, referente ao levantamento de auditoria realizada nas obras
relativas à construção de hospital em Itapipoca, no Estado do Ceará”.

A Relatora é a Senadora Lúcia Vânia, e o parecer é pelo arquivamento da matéria.
Com a palavra o Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, o parecer da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização ao Aviso nº 028/2003-CN é o seguinte:
“Sr. Presidente, diante do exposto e considerando que a obra

objeto deste parecer, embora constasse no Quadro VII (obras com
indícios de graves irregularidades) da Lei nº 10.407, de 2002, teve a
sua execução liberada; que a mesma obra não consta do Quadro VII da
Lei nº 10.640, de 2003; e que a matéria não requer nenhuma
providência adicional do Congresso Nacional, do Senado Federal ou
desta Comissão, opinamos no sentido de que esta Comissão: a) dela
tome conhecimento; b) delibere pelo envio dos autos ao arquivo.

Este é o parecer da Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é pelo arquivamento?
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Correto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Item 9.
 Aviso nº 035/2003-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 751,

do TCU, referente ao relatório de inspeção realizada nas obras de construção e recuperação da
estrutura básica da Adutora do Oeste, no Estado de Pernambuco”.

O Relator foi o Senador Mozarildo Cavalcanti, e o voto é pelo arquivamento da matéria.
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Com a palavra o Deputado Cláudio Cajado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, pela ordem. Nós estamos querendo

que o Aviso nº 35 seja retirado de pauta, até que haja uma posição do TCU em relação à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Aviso nº 035?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exatamente.
(Não identificado) - Ele está pedindo que se retire de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Que se retire de pauta?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exatamente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria será apreciada na próxima

reunião, quinta-feira.
Item 10.
 Aviso nº 037/2003-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 753,

de 2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente
ao levantamento de auditoria realizado nas obras de implantação do Sistema de Trens Urbanos de
Belo Horizonte, Minas Gerais, referentes à linha 1 do metrô, trecho São Gabriel — Via Norte”.

O Relator é o Deputado Ary Vanazzi, que não está presente. O voto é pela vedação da
execução, na forma do projeto de decreto legislativo anexo.

Com a palavra o Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Vou ler o parecer da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o Aviso nº 037, de 2003:
“Voto do Relator.
Conforme salientado pelo Voto do Relator, o Ministro Adylson

Motta, acolhido pelo Plenário, há indícios de irregularidades graves
suficientes para suspender a execução dos referidos acordos. Tal
possibilidade está prevista no art. 86 da Lei nº 10.524/2002 (LDO/03).

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Comissão
determine ao Poder Executivo suspender a execução dos Contratos nºs
23/2002-DA e 35/2002-DA, financiados com recursos do Programa de
Trabalho nº 26.783.0222.5753.0101 (Implantação do Sistema de Trens
Urbanos — Belo Horizonte), mediante a respectiva inclusão no rol das
obras com indícios de irregularidades graves, constantes do Quadro VII,
anexo à Lei nº 10.640/2003.”

Assinado: Deputado Ary Vanazzi
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto é pela vedação.
Em discussão na Câmara dos Deputados. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, tratando-se de uma obra que não

deixa de ter grande importância para o Estado de Minas Gerais, apesar de não ser mineiro, entendo
que devemos aprofundar o conhecimento em relação ao assunto no que se refere aos dados
técnicos e aos valores mal aplicados que impedem a alocação de novos recursos para essa obra.
Portanto, sugiro a V.Exa. a retirada desse PL de pauta, para melhor conhecermos o parecer e
votarmos na próxima sessão. É muito importante a decisão desta Comissão em relação a esse
assunto, por se tratar de uma obra, com certeza, de grande significação para a população de Minas
Gerais. Repito: apesar de eu não ser mineiro, minha sugestão é voltarmos a discutir esse assunto
na próxima sessão. Mas, se for essa a decisão da Comissão, logicamente votaremos pela suspensão
dos recursos para essa obra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Wilson Santiago, o Relator, o
Deputado Ary Vanazzi, havia pedido a retirada de pauta e posteriormente pediu a reinclusão.
Agora, pelas informações que S.Exa. colheu, fica difícil adiar a votação.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, o Relator da matéria não se fez
presente hoje. Volto a repetir que, particularmente, tenho algumas dúvidas em relação a esse
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assunto; não custaria nada à Comissão adiarmos essa decisão para a próxima reunião para
tirarmos as dúvidas. É só uma ponderação a V.Exa. Se a Presidência achar conveniente,
poderíamos adiar a votação. Se as justificativas do Relator nos convencerem, ou seja, se forem bem
fundamentadas, votaremos a matéria na quinta-feira que se aproxima.

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

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, na Legislatura passada, a
minha luta pelo metrô de Belo Horizonte, em especial pelo ramal Barreiro, já se havia tornado uma
espécie de folclore nesta Comissão. A cada vinda de um Ministro a esta Casa este Parlamentar
tinha de fazer um pronunciamento sobre o assunto. Portanto, todos sabem do meu compromisso
com a conclusão do metrô. Apesar de essa obra dizer respeito a uma parte específica da linha-
tronco, a aprovação seria da maior importância para a região de Barreiro, que represento aqui.

Aproveito para fazer também uma saudação àquela importante região de Belo Horizonte,
lamentando a perda do nosso Líder, o ex-Deputado Federal Álvaro Antônio, que tanto lutou pela
construção do metrô. Deixo registrado nesta Comissão nosso pesar pelo seu passamento.

Portanto, para que possamos verificar melhor essa questão, creio que esse prazo de uma
semana pode ser bastante útil, e concordo com a sugestão do Deputado Wilson Santiago de
retirada de pauta. Teremos outras oportunidades ainda este ano. E aproveito para deixar meu
apelo ao Ministério das Cidades e ao Ministério do Planejamento no sentido de liberarem os
recursos da linha Calafate-Barreiro, pois já estamos em novembro e ainda não foram liberados os
R$ 31 milhões que temos consignados no Orçamento, apesar de uma boa parte já ter sido gasta.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço permissão para retirar-me. Passo a Liderança para o
Deputado Wasny de Roure, porque preciso comparecer à reunião da bancada de Minas Gerais, que
se inicia agora, às 17h.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Em face das razões apresentadas
pelos Deputados Wilson Santiago e Virgílio Guimarães, retiramos de pauta a matéria para que seja
votada na próxima reunião.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, gostaria de pedir a inversão da
pauta para podermos deliberar sobre o Aviso nº 091, item 22.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Aviso?
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Item 22, Aviso nº 091, sobre o Metrô de Salvador.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Perguntamos ao Plenário se há

alguém contrário a inversão. (Pausa.) Se não há, está aprovada.
Item 22.
 Aviso nº 091/2003-CN, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1.290, de 2003, do TCU,
referente à auditoria realizada nas obras do metrô de Salvador, trecho Lago-Pirajá”.
O Relator é Senador Almeida Lima. Não foram apresentadas emendas. O voto é pela

execução, na forma do projeto de lei e do decreto legislativo.
Não estando presente o Relator, peço ao Deputado Wilson Santiago que leia o relatório. É o

item 22, Aviso nº 091.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Eis o relatório:

“Análise: Em razão das irregularidades graves apuradas, as
obras do metrô de Salvador encontram-se listadas no Quadro VII da Lei
Orçamentária do corrente exercício de 2003, bem como constam da
relação encaminhada pelo Tribunal de Contas da União para orientar o
processo de apreciação do projeto de lei orçamentária para o exercício
de 2004, conforme prevê o art. 94 da LDO de 2004.

Todavia, a decisão constante do Acórdão nº 1.546, de 2003, do
TCU (Plenário), encaminhado a esta Comissão por intermédio do Aviso
nº 2.688, TCU, acima mencionado, torna insubsistente a motivação de



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

26

inclusão das obras do metrô de Salvador no Quadro VII da Lei
Orçamentária Anual para o exercício de 2003.

Com efeito, se os vícios de irregularidades apurados residiam no
contrato firmado para a concessão pública, a operação, o fornecimento e
a implantação de sistema de material rodante para o sistema
metroviário de Salvador, Bahia, resulta evidente que esses vícios não
mais persistem, ante a rescisão do mencionado contrato. E, não mais
persistindo, é perfeitamente cabível a liberação da execução
orçamentária, física e financeira das obras sob alusão, conforme
determinam os citados §§ 6º e 7º do art. 86 da LDO de 2003.

Voto do Relator.
Diante do exposto, e considerando o Acórdão nº 1.546, de 2003,

TCU (Plenário), datado de 15 de outubro de 2003, nosso voto é no
sentido da liberação da execução orçamentária, física e financeira das
obras do metrô de Salvador, no trecho especificado no próprio projeto de
decreto legislativo em anexo.”

É o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Wasny de

Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, é contraditória a posição do TCU,

porque de um lado libera a obra, por assim dizer, mas ao mesmo tempo a mantém na relação de
obras que apresentam irregularidades.

Esta Comissão solicitou, por meio de ofício, informações complementare s sobre uma posição
final do Tribunal de Contas, mas parece que até o momento não recebeu resposta. O mais
adequado seria votar neste momento ou aguardar a resposta do Tribunal de Contas? Considero
mais correta a última atitude.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - A Comissão recebeu a resposta e
encaminhou-a ao Senador Almeida Lima, que com base nela fez o Relatório. Já foi liberada a obra.

Está encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permane çam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Voltamos ao Item 11.
Aviso nº 041/2003-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 800, de

2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente ao
levantamento de auditoria realizado nas obras de construção de ponte sobre o Rio Poty, em
Teresina, Estado do Piauí (TC nº 007.162/2003-5)”.

O Relator é o Deputado Lael Varella. Não foram apresentadas emendas. O voto é pela
autorização da execução na forma do projeto de decreto legislativo apresentado.

Solicito à Deputada Professora Raquel Teixeira o obséquio de ler o relatório.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Eis o relatório:

“Trata o presente parecer do Aviso nº 041, de 2003-CN (nº
1.354/2003, na origem), que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia
do Acórdão nº 800, de 2003-TCU (Plenário)”.

Passo à leitura do voto do Relator, dispensando a leitura do relatório completo, com a
permissão do Sr. Presidente.

“Voto do Relato.
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Trata-se de ponte sobre o Rio Poty, que será construída em
tecnologia estaiada, com extensão de 363.000 metros e largura de
28,90 metros, oferecendo 3 faixas de tráfego em cada sentido, ciclovia e
passeio para pedestre, visando melhorar a interligação das zonas
centro e leste de Teresina, Piauí, atualmente com o nível de saturação
de tráfego esgotado, ocasionando constantes congestionamentos nos
horários de pico.

Em complementação à ponte será construído um mirante, com
elevador e escadas, além de áreas para eventos. A obra não foi
iniciada, sendo estimado para a sua realização o valor de R$
39.246.547,99. Em exercícios anteriores foram liberados para a obra os
montantes de R$ 12.310.000,00 da União e R$ 24.110,28 de
contrapartida da Prefeitura Municipal de Teresina, no âmbito de
contratos de repasse entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano —
SEDU e a Caixa Econômica Federal — CEF. Esses valores estão
aplicados na Caixa, apresentando um saldo, em 14 de maio de 2003,
de R$ 14.164.093,44. Na LOA/2003, há uma dotação de R$ 12 bilhões,
no subtítulo 15451080519510672 — ações de reestruturação urbana,
interligação de áreas urbanas e de adequação de vias, construção de
obras de infra-estrutura urbana Teresina/Piauí. Não há restos a pagar
inscritos.

As irregularidades graves identificadas pelo TCU, que
recomendaram a suspensão cautelar da obra, foram sobrepreço no
projeto básico e restrição ao caráter competitivo da licitação. Após nova
fiscalização, o TCU constatou que as irregularidades inicialmente
apontadas como graves em relação à Concorrência nº 1/2001 foram
saneadas, tendo sido cumpridas fielmente as determinações contidas
no item 9.2 do Acórdão 308/2003.

Em face do exposto, voto pela exclusão do Quadro VII, anexo à
Lei n. 10.640, de 14 de janeiro de 2003, das obras de construção de
ponte sobre o Rio Poty, em Teresina, Estado do Piauí, na forma do
projeto de decreto legislativo anexo.

Deputado Lael Varella, Relator.”
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório é pela autorização de

execução da obra.
Com a palavra, para discutir, o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, acompanhamos o parecer do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão na Câmara.
Encerrada a discussão, em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara e no Senado.
Item 12.
 Aviso nº 092/2003-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional, na relação de obras com
indícios de irregularidades, a construção da ponte sobre Rio Poty, em Teresina, Estado do
Piauí” — é a mesma obra. O Relator, o Deputado Lael Varella, votou pelo arquivamento, em
razão da autorização anterior. Peço a Deputada que apenas leia o voto final.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Passo à leitura do voto do

Relator, Sr. Presidente:



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

28

“Trata-se de ponte sobre o Rio Poty, com extensão de 363 mil
metros e largura de 28,90 metros, oferecendo 3 faixas de tráfego em
cada sentido, ciclovia e passeio para pedestre, visando melhorar a
interligação da zona centro e leste de Teresina/Piauí. Em
complementação à ponte, será construído um mirante com elevador e
escadas, além de áreas para eventos. A obra não foi iniciada, sendo
estimado para sua realização o valor de R$ 39.246.547,99.

Em exercícios anteriores foram liberados para a obra os
montantes de R$ 12.310.000,00 da União e R$ 24.000,00 de
contrapartida da Prefeitura municipal. Esses valores estão aplicados na
Caixa, apresentando um saldo, em 14 de maio de 2003, de R$
14.164.093,00. Na LOA/2003, há uma dotação de R$ 12 milhões no
subtítulo 15415080519510672 — ações de reestruturação urbana,
interligação de áreas urbanas e de adequação de vias, construção de
obras de infra-estrutura urbana. Não há restos a pagar inscritos.

A auditoria do TCU encontrou as seguintes irregularidades:
sobrepreço do Projeto Básico da Concorrência nº 01/2001 e restrição ao
caráter competitivo da licitação.

Nesse sentido, entendo que não é cabível qualquer exame do
presente aviso quanto ao mérito, em face da sua prejudicialidade,
decorrente da perda de oportunidade para que gerasse efeitos
adequados, quais sejam, a suspensão cautelar, no âmbito da
LOA/2002, da execução orçamentária, física e financeira do subtítulo
no qual foram localizados os indícios de irregularidades graves.

Em face do exposto, voto para que esta Comissão tome
conhecimento do Aviso nº 092/2003-CN e determine o seu
arquivamento.

Deputado Lael Varella, Relator.”
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é pelo arquivamento.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem. Eu queria saber se

podemos ouvir o Plenário da Casa sobre a possibilidade de inversão de pauta para votarmos os
itens nºs 29, 30, 31 e 32, que estão pendentes desde agosto. Pergunto se seria possível. São de
minha autoria esses requerimentos, e estou aqui aguardando. O que estou pedindo é de interesse
de toda a Casa. O Requerimento nº 16 é para convidarmos o Ministro da Saúde para prestar
esclarecimentos inclusive sobre essa composição dos recursos que ficaram da Emenda nº 29. O
item nº 30 diz respeito ao Requerimento nº 17...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já foram localizados, Deputado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vou ser atendido, Sr. Presidente? Se vou, muito

obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu pergunto ao Plenário se todos

concordam com a inversão da pauta para apreciação desses itens.
Com a palavra o Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, eu pediria ao Deputado Anivaldo

que, em razão de nossas bancadas estarem reunidas nas Comissões — e o próprio Deputado
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Virgílio acabou de se retirar para comparecer à reunião da bancada de Minas Gerais —,
apreciássemos esses 4 itens na próxima reunião desta Comissão.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, estou fazendo a política da boa
convivência, do bom relacionamento. A apreciação a que ora me refiro já foi prorrogada 5 ou 6
vezes atendendo a esse mesmo apelo, sem qualquer fato novo. Minha bancada está...

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - (Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não, absolutamente. É item da pauta. Eu concordei;

aliás, queria até que retirassem...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Asseguro-lhe, Deputado Anivaldo, que

na quinta-feira o requerimento vai estar na pauta.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Como primeiro item, Sr. Presidente? Se for o

primeiro item da pauta, eu concordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Será solicitada a inversão.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Se o senhor concordar com a inversão agora, eu

concordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Se for o primeiro item da pauta... Então, peço a

inversão para a próxima.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Regimentalmente, a oportunidade para

apreciação do requerimento é a abertura.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Mas trata-se de acordo das Lideranças que estão

presentes. Requeiro que desde já o requerimento seja incluído como primeiro item da pauta de
quinta-feira, e peço que todos aqui aprovem.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu acho que o Deputado que está representando o
PT concordaria em votar a inversão, e na quinta-feira esses itens já entrariam na pauta nessa
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado concorda?
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Concordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, por acordo de Lideranças, está

aprovado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Muito obrigado. Vamos continuar o trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item 13: Aviso nº 52/2003-CN, que

encaminha acórdão do TCU sobre possível irregularidade das obras do Porto de Natal, no Rio
Grande do Norte.

O Relator é o Deputado João Grandão. Não foram apresentadas emendas, e o voto é pela
autorização da obra.

O Deputado Balestra vai ler o relatório de maneira a mais sucinta possível. É o item 13.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - O voto de S.Exa. é muito longo, mas vou fazer a

leitura só do final, e o mais rapidamente possível:
“Voto do Relator.
Em face do exposto, voto pela exclusão do Quadro VII, anexo à

Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, das obras de melhoramento
das instalações do Porto de Natal, condicionada à obtenção da licença
de operação, conforme determinado pela Resolução CONAMA nº
237/97, art. 8º, inciso III, na forma do projeto de decreto legislativo
anexo.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório é pela continuidade da obra.
Em discussão. (Pausa.)
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Em votação no Senado.
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Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam com se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item 14.
 Aviso nº 13/2003-CN. Trata-se da mesma matéria. O Relator é o Deputado João Grandão.

O voto é pelo arquivamento da matéria. Peço ao Deputado Balestra que leia a parte final desse
relatório, já que é pelo arquivamento da matéria.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Voto do Relator, Deputado João Grandão:
“Em face do exposto, voto para que esta Comissão tome

conhecimento do Aviso nº 13/2003-CN e determine o seu
arquivamento”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é pelo arquivamento.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam com se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O item 15 refere-se também ao Aviso nº 92.030/2002-TCU, sobre as obras no Porto de

Natal. O Relator é o Deputado João Grandão e o voto é pelo arquivamento da matéria.
Tem a palavra o Sr. Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Eis o relatório:

“Sr. Presidente, em face do exposto, voto para que esta
Comissão tome conhecimento do Aviso nº 92.030/2002-CN e determine
o seu arquivamento.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto é pelo arquivamento da matéria.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item 17.
 Aviso nº 72/2003, do TCU.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O item 16, Aviso nº 58, não será votado?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O item 16 foi retirado de pauta.
Trata-se de levantamento de auditoria realizada nas obras de infra-estrutura e construção

de barragem em Poço Verde, Sergipe. O Relator é o Deputado Gilberto Kassab, e o voto é pela
manutenção da vedação.

Tem a palavra o Sr. Deputado Wilson Santiago.
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Eis o relatório:

“Voto do Relator.
O TCU identificou as seguintes irregularidades: construção de

canteiro de obra em propriedade particular, levantamento planimétrico
da bacia hídrica e cadastramento das propriedades e desapropriações.
Outras irregularidades graves identificadas neste e em outros
levantamentos realizados neste exercício reforçam a convicção de que a
continuidade do empreendimento poderá causar dano ao Erário,
permanecendo, portanto, situação similar fundamentadora da Decisão
nº 537/2002 do Plenário.
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 Portanto, como as irregularidades graves constatadas pelo TCU
ainda não foram saneadas, voto pela manutenção da vedação da
execução orçamentária, física e financeira das obras de construção da
barragem de Poço Verde em Sergipe.”

 É o voto do Relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório é pela manutenção da

vedação.
Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação da na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Item 18.
 Aviso nº 092.011/2002-CN. Trata-se da mesma obra: construção da barragem de Poço

Verde. O Relator é o Deputado Gilberto Kassab. O voto é pelo arquivamento da matéria.
Tem a palavra o Sr. Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Eis o relatório:

“Voto do Relator.
A auditoria do TCU encontrou as seguintes irregularidades:

construção de canteiro de obras em propriedade particular e outras
relatadas anteriormente pelo próprio órgão.

Nesse sentido, além de outras irregularidades, em face do
exposto, voto para que esta Comissão tome conhecimento do Aviso nº
92.011/2002-CN e determine o seu arquivamento.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório é pelo arquivamento da
matéria.

Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados. (Pausa.)
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado.
Item 19: Aviso nº 82/2003-CN, que encaminha cópia do Acordo nº 1.197, do TCU, referente.

Levantamento de auditoria realizada nas obras de construção de trecho rodoviário do Corredor
MERCOSUL, construção de trecho rodoviário no Rio Grande do Sul. Relator: Deputado Pedro
Chaves.

Não foram apresentadas emendas e o relatório é pela suspensão da execução da obra.
Peço ao Deputado Bismarck Maia que faça a leitura.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Passo a ler o voto, Sr. Presidente.

 “Em face do exposto, voto pela suspensão cautelar de qualquer
repasse financeiro para os contratos PD 10.015/2001, PD
10.049/2001, PD 10.004/97, PD 10.024/2000, PG 129/97-00, PD
10.017/2001 e PD 10.018/2001, das dotações consignadas no
Orçamento Fiscal da União de 2003, na classificação funcional
programática 26782023357070012, construção de trechos rodoviários
no corredor MERCOSUL — construção de trecho rodoviário no Estado do
Rio Grande do Sul, na forma do projeto do decreto legislativo anexo.
 Deputado Pedro Chaves, Relator.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
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 Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara o relatório.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
 Aprovado no Senado.
O item 20 trata da mesma obra. Gostaria que o Deputado Bismarck Maia também fizesse a

leitura do relatório, que é pelo arquivamento da matéria.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Eis o relatório:

“Em face do exposto, voto para que esta Comissão tome
conhecimento do Aviso nº 92.104/2002-CN e determine o seu
arquivamento.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto é pelo arquivamento.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Item 21.
O Deputado Renato Casagrande, Relator da matéria, pediu sua retirada de pauta por ter

recebido novas informações.
Item 23.
 Aviso nº 92/2003-CN, referente ao levantamento de auditoria sobre obra de ampliação dos

moles do Porto de Rio Grande e dragagem e aprofundamento do canal de acesso ao Rio Grande do
Sul. O Deputado Márcio Reinaldo Moreira é o Relator, e o voto é pela manutenção da vedação.

Com a palavra o Deputado Claudio Cajado, para leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, apresento o parecer da Comissão

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o Aviso nº 92/2003-CN, que encaminha
ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.371, de 2003-TCU, bem como dos respectivos
Relatório e Voto com o fundamento, referente ao levantamento de auditoria em obra de ampliação
dos moles do porto de Rio Grande e dragagem e aprofundamento do canal de acesso no Estado do
Rio Grande do Sul.

O voto é pela manutenção da vedação da execução orçamentária, física e financeira das
obras de ampliação dos moles do Porto de Rio Grande e dragagem e aprofundamento do canal de
acesso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto é pela manutenção da vedação.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, quero solicitar a V.Exa. a inversão

da pauta para a retirada do item 27, pois se trata de assunto de grande relevância para o Nordeste.
Gostaria, particularmente, de ter maior conhecimento sobre a questão dos recursos desse fundo,
que de fato é de grande valia para o Nordeste brasileiro. É o item 27 da pauta.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de colocar em votação a
solicitação de V.Exa., quero informar que o item 24 trata da mesma matéria anteriormente
relatada, e o voto é pelo arquivamento. Solicito ao Deputado Claudio Cajado que faça a sua leitura.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Item 24, Aviso nº 92...
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão

de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Trata-se da retirada do item 25. É um aviso

bastante complicado, com várias nuanças; portanto, peço a V.Exa. a sua retirada de pauta para
que pudéssemos apreciá-lo melhor.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem.
 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Também peço a retirada do item 26, atendendo um

pedido do Governo, por intermédio da Assessoria do Ministério, que está providenciando uma
resposta à solicitação feita pelo Deputado Bismarck Maia.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ficam retirados de pauta os itens 25 e
26. O Deputado Claudio Cajado fará a leitura do item 24.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, foram retirados os itens 25, 26 e
27.

Item 24.
Eis o relatório da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o

Aviso nº 92.157-2002/CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional a relação das obras nas quais
foram registradas irregularidades graves no decorrer da fiscalização realizada pelo Tribunal de
Contas da União em 2002”.

“Voto do Relator.
Trata-se de uma obra de ampliação de 400 metros no mole leste

e 900 metros no mole oeste, para viabilizar o futuro aprofundamento do
canal de acesso ao Porto de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do
Sul, com o objetivo de permitir a operação de navios de maior porte.
Foram executados 28% das obras, sendo estimado que R$
242.396.012,60 seriam necessários para a sua conclusão. Na Lei
Orçamentária Anual de 2003, há uma dotação de R$ 40 milhões no
subtítulo 26.784.0233.5019.0043 — Ampliação dos Moles do Porto de
Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e canal de acesso. Não há restos a
pagar inscritos.

Nesse sentido, entendo que não é cabível qualquer exame do
presente Aviso quanto ao mérito, em face da sua prejudicialidade,
decorrente da perda de oportunidade para que gerasse efeitos
adequados, quais sejam, a suspensão cautelar, no âmbito da Lei
Orçamentária Anual, de 2002, da execução orçamentária, física e
financeira do subtítulo no qual foram localizados os indícios de
irregularidades graves.

Por conseguinte, em face do exposto, voto para que esta
Comissão tome conhecimento do Aviso nº 92.157/2002-CN e determine
o seu arquivamento.”

São as palavras do nobre Relator, o Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é pelo arquivamento.
Em discussão. (Pausa.)
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Em votação no Senado.
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Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara e no Senado.
Os itens 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32 foram retirados de pauta.
Item 28. Relatório de atividades do primeiro trimestre — atividades do Congresso Nacional.
O Relator, o Deputado Carlito Merss, é pelo arquivamento da matéria.
O Deputado Wasny de Roure fará a leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Eis o relatório:

“Voto do Relator.
Do exposto, observa-se que o TCU agiu dentro de suas

competências constitucionais no período em exame, primeiro e segundo
trimestre de 2003. Ademais, aquela Corte de contas tem adotado
medidas para aperfeiçoar sua atuação no cumprimento de sua missão
institucional. Entre elas pode-se citar a capacitação do seu corpo
técnico, a celebração de acordos para intercâmbios com outras
instituições e a participação em eventos internacionais.

Dessa forma, voto no sentido de que esta Comissão tome
conhecimento dos relatórios de atividades do primeiro e segundo
trimestre de 2003 do Tribunal de Contas da União e determine os
respectivos arquivamentos.

Deputado Carlito Merss, Relator.”
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto é pelo arquivamento da matéria.
Em discussão. (Pausa.)
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Anivaldo

Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que encerre a sessão,

mantendo a ordem desses requerimentos para a próxima sessão, mesmo porque os Requerimentos
de nºs 35, 36 e 34 guardam sintonia com os itens 29, 30, 31 e 32.
 O SR. PRESIDENTE  (Senador Gilberto Mestrinho) - Suspendo a presente reunião e convoco
os Srs. Parlamentares para quinta-feira, às 10 horas, a fim de votarmos o restante da matéria.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sim, Sr. Presidente, mas com o início da pauta,
conforme acordado, com apreciação dos itens 29 e 30, bem como dos Requerimentos nºs 16, 17,
18, 19 e 20. Não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O combinado será cumprido.
Está encerrada a reunião.

(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número legal, declaro
reiniciada a 24ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação de matéria constante da Pauta nº 36/2003.

Não faremos neste instante a apreciação das atas, já que no plenário não há quorum para
votação.

Passaremos à leitura do expediente.
Peço ao Deputado Wilson Santiago que faça a leitura.
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O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Expediente.
Correspondência interna recebida:
1) Ofício nº 160, de 12 de novembro, do Deputado Wellington Roberto, solicitando correção

de erro material na emenda de sua autoria apresentada ao Projeto de Lei nº 49/2003-CN.
2) Ofício sem número, de 18 de novembro, do Deputado Aracely de Paula, comunicando sua

reassunção ao cargo de Deputado Federal, na condição de titular, ao tempo em que solicita
providências urgentes junto à Secretaria da Comissão no sentido de autorizar a confecção da senha
de acesso ao sistema de elaboração das emendas à Proposta Orçamentária para 2004.

3) Ofício nº 1.335, de 19 de novembro, do Líder do PFL, Deputado José Carlos Aleluia,
solicitando a prorrogação do prazo para apresentação de emendas aos Projetos de Lei Orçamentária
para 2004 e ao Plano Plurianual para o período 2004-2007.

Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão:
1) Memorando nº 183, de 13 de novembro, do Deputado João Correia, justificando ausência

às reuniões realizadas na semana de 10 a 14 de novembro, tendo em vista a participação em
atividades parlamentares.

2) Ofício nº 204, de 14 de novembro, do Deputado Pedro Chaves, justificando ausência às
reuniões realizadas na semana de 14 a 24 de novembro, em virtude de viagem de missão oficial.

Atas encaminhando a eleição dos Coordenadores de Bancada Estadual:
1) Ata da Bancada do Estado do Rio Grande do Norte. Coordenador: Deputado Álvaro Dias.
2) Ata da Bancada do Estado do Paraná. Coordenador: Deputado José Borba.
3) Ata da Bancada do Estado do Ceará. Coordenador: Deputado Inácio Arruda.
4) Ata da Bancada do Estado da Bahia. Coordenador: Deputado José Rocha.

Subcoordenador: Deputado Josias Gomes.
5) Ata da Bancada do Estado de Minas Gerais. Coordenador: Deputado Virgílio Guimarães.
6) Ata da Bancada do Estado de Sergipe. Coordenador: Deputado Machado.
7) Ata da Bancada do Estado do Amazonas. Coordenador: Deputado Virgílio Guimarães.
Atas encaminhando a eleição dos Coordenadores de Bancada Regional:
1) Ata da Bancada da Região Nordeste. Coordenador: Deputado Roberto Pessoa.
2) Ata da Bancada da Região Centro-Oeste. Coordenador: Senador Jonas Pinheiro.
Expedientes encaminhando indicações para o Comitê de Apreciação do Projeto de Lei do

Plano Plurianual para o período de 2004-2007:
1) Ofício nº 1.302, de 12 de novembro, do Líder do PFL, Deputado José Carlos Aleluia,

indicando os Deputados Cláudio Cajado e Pauderney Avelino.
2) Ofício nº 1.023, de 18 de novembro, do Líder do PL, Deputado Valdemar Costa Neto,

indicando o Deputado Wellington Roberto, em substituição ao Deputado João Leão.
3) Ofício nº 410, de 18 de novembro, do Líder do PPS, Deputado Roberto Freire, indicando o

Deputado Geraldo Resende.
4) Ofício nº 427, de 19 de novembro, do Líder do PMDB, Senador Renan Calheiros,

indicando o Senador Leomar Quintanilha.
Expediente indicando representantes das lideranças partidárias com assento na Comissão:
- Ofício nº 160, de 18 de novembro, do Deputado Nelson Pellegrino, Líder do PT na Câmara

dos Deputados, indicando o Deputado Virgílio Guimarães, do PT de Minas Gerais, em substituição
ao Deputado Carlito Merss, do PT de Santa Catarina.

Ofício nº 662, de 18 de novembro, encaminhado pelo Presidente do Senado Federal,
informando da abertura de prazo para interposição de recurso aos seguintes projetos de decreto
legislativo do Congresso Nacional:

- Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2003-CN;
- Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2003-CN;
- Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2003-CN.
Ofícios de 18 de novembro, encaminhados pelo Terceiro Secretário no exercício da Primeira

Secretaria, Senador Heráclito Fortes, encaminhando outorga dos Decretos Legislativos CN:
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1) Ofício nº 657: Decreto Legislativo nº 10/2003-CN;
2) Ofício nº 659: Decreto Legislativo nº 11/2003-CN;
3) Ofício nº 661: Decreto Legislativo nº 12/2003-CN.
Correspondência externa recebida:
1) Expediente enviado por correio eletrônico, encaminhado pelo economista José Aírton

Castelo.
Este e-mail também foi encaminhado pelo cidadão ao Relator-Geral da Proposta

Orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar, ao Relator do Projeto de Lei do Plano Plurianual
para o período 2004-2007, Senador Roberto Saturnino, e ao Presidente da Comissão.

2) Ofício nº 388, de 7 de novembro, do Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia.

3) Ofício nº 712, de 13 de novembro, do Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia
Elétrica.

Expediente encaminhado em atendimento ao disposto no art. 17 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2004 — obras acima de 8 milhões de reais:

- Ofício nº 322, de 14 de novembro, do Ministério dos Transportes.
Está lido o expediente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Conforme acordado, os requerimentos

de autoria do Deputado Anivaldo Vale serão os primeiros itens a serem apreciados nesta reunião.
Pauta nº 36.
Apreciação dos seguintes requerimentos:
Item 29.
Requerimento nº 16/2003, que “solicita seja convidado o Ministro da Saúde, Dr. Humberto

Costa, a comparecer a esta Comissão Mista para prestar esclarecimentos sobre as fontes de recursos
que financiam o Ministério da Saúde, em especial as relativas ao cumprimento da Emenda
Constitucional nº 29, de 2000”.

Autor: Deputado Anivaldo Vale.
Com a palavra o autor do requerimento.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o

Requerimento nº 16, de nossa autoria, objetiva a presença nesta Comissão do Ministro da Saúde,
Humberto Costa, a fim de que S.Exa. traga esclarecimentos a toda a Comissão a respeito de
assunto objeto de participação ativa de vários Parlamentares, em especial do nosso Relator, o
Deputado Rafael Guerra. Trata-se do cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, de 2000.

A presença do Ministro seria verdadeiramente interessante, na medida em que há vários
remanejamentos de recursos, inclusive no PL nº 42. Seria uma oportunidade de discutirmos o
assunto em profundidade nesta Casa.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão...
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Sr. Presidente, pela rejeição, pelo

Senado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Geraldo

Mesquita Júnior.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Voto pela rejeição do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vota contrariamente.
Em votação no Senado.
Aprovado, com o voto contrário do Senador Geraldo Mesquita Júnior e do Senador Roberto

Saturnino.
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Item 30.
Requerimento nº 17/2003, que “solicita seja convidado o Ministro da Educação, Dr.

Cristovam Buarque, a comparecer a esta Comissão Mista para prestar esclarecimentos sobre o
Programa Toda Criança na Escola”.

Autor: Deputado Anivaldo Vale.
Com a palavra o requerente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o

Requerimento nº 17/2003, de nossa autoria, objetiva ouvir do Ministro alguns esclarecimentos a
respeito de vários programas, dentre eles o Programa Toda Criança na Escola.

Durante a tramitação de vários créditos nesta Comissão, tivemos como fonte de
cancelamento recursos do Bolsa-Escola, com a explicação da assessoria do Ministro. Como estamos
com o Orçamento para 2004, seria verdadeiramente interessante a participação do Ministro nesta
Comissão, até como forma de nos dar esclarecimentos profundos a respeito dos programas que
serão implementados a partir de 2004.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão...
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Sr. Presidente, eu queria um

esclarecimento com relação à votação anterior. Dois Senadores votaram pela rejeição do
requerimento...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - E 2 Senadores o aprovaram. Está aqui.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria de esclarecer um

detalhe ao autor desse requerimento. Estamos com um cronograma muito apertado. É evidente que
temos toda a boa vontade para que os Ministros venham. De nossa parte, como Governo, não há
nenhum motivo para preservar Ministro que venha à Comissão prestar esclarecimentos.

Estamos nos aproximando do Dia D, 15 de dezembro, e há uma série de audiências
públicas propostas. Por exemplo, somos favoráveis à vinda do Ministro da Fazenda. Por quê?
Porque esse setor diz respeito diretamente ao Orçamento, é coração do Orçamento — tanto o
Ministério do Planejamento quanto o Ministério da Fazenda. Não há dúvida de que, todas as vezes
em que os Ministros dessas Pastas vierem aqui, alguns esclarecimentos importantes serão feitos.

Também já temos alguns convidados. Como poderemos realizar tantas reuniões? Sabemos
das dificuldades em relação à presença. Temos também, neste final de ano, projetos importantes
tramitando sobretudo no Senado Federal, onde as PECs estão num momento decisivo de votação
em plenário, com prolongadas discussões. E a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
ainda vai apreciar a reforma tributária.

Por isso, apelo para o Deputado Anivaldo Vale no sentido de discutirmos a possibilidade de
conciliar a pressa, as audiências e o funcionamento desta Comissão. É uma honra para nós a
presença, por exemplo, do Ministro da Educação, pois é um quadro dignificante do Governo.
S.Exa., certamente, mais uma vez, propiciará a esta Comissão uma aula com esclarecimentos de
toda ordem, com lisura e absoluta transparência. Quero deixar claro que o Governo não tem medo
da verdade e de responder a qualquer indagação. Não há nenhuma restrição.

(Intervenções inaudíveis.)
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Vou aceitar a vinda do Ministro da Educação. Educação e

Fazenda — seriam esses dois? O nobre Deputado Anivaldo Vale entende que satisfaz? Isso não
significa que não quero os demais, mas o problema é que não teremos tempo.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, requerimento que convida o Ministro
da Fazenda a comparecer à Comissão de Finanças e Tributação já está aprovado naquela
Comissão. Nesse sentido, sugiro realizarmos audiência conjunta com a Comissão de Finanças e
Tributação para ouvir S.Exa. Em relação ao convite ao Ministro da Educação, queremos ajudar
nosso Líder. A imprensa falada, escrita e televisada divulgou as mudanças de meta e de prioridade
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desse Ministério. Diante disso, a vinda do Ministro a esta Comissão seria uma oportunidade para
esclarecer a questão, contribuindo para votarmos de forma consciente o Orçamento para 2004.

Portanto, deixo sobrestado o meu requerimento. Não vou retirá-lo, mesmo porque houve
prazo suficiente. Esses requerimentos de minha autoria estão aqui desde 9 de setembro. O
requerimento que convida o Ministro dos Transportes fica sobrestado, o que convida o Ministro da
Educação fica aprovado, e o que convida o Ministro da Fazenda, também, sendo a audiência, neste
caso, realizada em conjunto com a Comissão de Finanças e Tributação. E o requerimento que
convida o Ministro da Saúde já foi aprovado.

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

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, é motivo de orgulho para o Governo
contar com pessoas da envergadura do Prof. Cristovam Buarque, que tem vindo a esta Casa com
freqüência.

Como havia sido mencionado anteriormente, o Ministro Antonio Palocci já tem um
compromisso com a Comissão de Finanças e Tributação. Creio que podemos conciliar as 2
audiências, realizando uma só nesta Comissão, que tem um auditório maior. Não haverá
dificuldade.

O problema é que as audiências com a presença de Ministros são esvaziadas em função do
volume de trabalho que temos pela frente. Creio que isso não fica bem para a Comissão. Mas sigo o
entendimento da nossa Liderança e do Deputado Anivaldo Vale.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o Requerimento nº

17/2003, que solicita seja convidado o Ministro da Educação, Cristovam Buarque, para se fazer
presente na Comissão.

Não havendo quem queira discuti-lo, em votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Com a retirada do Requerimento nº 18/2003, de autoria do Deputado Anivaldo Vale,

passaremos ao Requerimento nº 19/2003, que solicita seja convidado o Ministro da Fazenda, Dr.
Antonio Palocci Filho, para comparecer a esta Comissão, em reunião conjunta com a Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

O item 33, requerimento de autoria do Senador Sibá Machado, será retirado da pauta,
porque S.Exa. não está presente.

O item 34, Requerimento nº 21/2003, de autoria do Deputado Paulo Bernardo, será retirado
de pauta. S.Exa. está ausente.

Retiro de pauta o item 35, Requerimento nº 25/2003, do Deputado Pauderney Avelino, já
que S.Exa. está ausente.
 Retiro igualmente de pauta o item 36, Requerimento nº 26/2003, também de autoria do
Deputado Pauderney Avelino, pelo mesmo motivo.

Não havendo mais matéria a tratar, faço um apelo aos 16 Relatores que ainda estão com PLs
para relatar para que entreguem os relatórios na Comissão, a fim de que possamos votá-los. Se
fizerem isso até amanhã, ao meio-dia, na terça-feira já poderemos votá-los.

Convoco nova reunião para terça-feira, dia 25, às 14h30min.
Está encerrada a reunião.
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