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NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO M ISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,
REALIZADA NOS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2003.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
abertos os trabalhos da 25ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação de matéria constante da Pauta nº 37, de 2003.

Não havendo número regimental para deliberação na representação do Senado da República,
informo que a continuação desta reunião será após a realização da 9ª reunião de audiência pública,
marcada para amanhã, quarta-feira, às 10h, com a presença do Presidente da PETROBRAS, Sr.
José Dutra.

A reunião está suspensa.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro abertos os trabalhos da
presente reunião ordinária, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 37.

Não há quorum no Senado. Teve início a Ordem do Dia naquela Casa, com votação nominal.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, já que não há quorum, porque o

Senado está em processo de votação, vou ler trecho de matéria publicada no Jornal do Brasil:
“O Governo abriu o cofre na semana da votação da reforma da

Previdência. O Ministro Guido Mantega anunciou o desbloqueio de 904
milhões na última segunda-feira. O Planalto sinaliza com a liberação de
outros 1,7 bilhão em emendas individuais e coletivas. Mesmo assim,
líderes governistas garantem que a operação generosa não tem
nenhuma relação com a necessidade de conquistar votos dos Senadores
à reforma da Previdência”.

Até aí trata-se da especulação de um jornalista, e a mim não cabe fazer nenhum comentário.
Mas quero examinar a seguinte frase do Senador Aloizio Mercadante:

“Não tem nada disso. Disseram que os Deputados também
votariam após a liberação das verbas. Estão até agora chupando
pregos, esperando as emendas”.

Sr. Presidente, não sei que qualificativo dar a formulação desse tipo: os Deputados estão
chupando prego? Não sei o que esse Senador costuma fazer no café da manhã; deve chupar seu
café com leite. Não estamos acostumados a chupar pregos, Sr. Presidente.

Era o que eu tinha a dizer, em protesto contra o tratamento dado pelo Senador aos
Deputados e, provavelmente, também aos Senadores, já que é um semideus. Não aceito essa
condição de súditos que S.Exa. pensa que assumimos.

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

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e
Senadores, a matéria lida pelo nobre Deputado Alberto Goldman corresponde a um anseio desta
Casa, dos próprios Deputados representados por S.Exa., que sempre cobram a liberação dos
recursos das emendas.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Chupar prego não!
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Tenho participado desse esforço. A Câmara

votou soberanamente reformas e leis complexas.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Com o meu voto.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Não houve nenhum tipo de interferência. Foi
tudo transparente. A discussão feita na Câmara é provavelmente a derradeira, porque o tempo é
curto, daí porque a liberação de recursos vai incidir sobre obras em andamento, que já têm seus
convênios firmados, licitação e tudo o mais. O que eu vejo é um esforço do Governo para atender
esta Casa e o País, sobretudo os Prefeitos.

Eu até gostaria que a liberação fosse de valores maiores, e que tivesse acontecido antes. A
independência dessa liberação com a tramitação de matérias na Casa é evidente, porque as mais
importantes já foram aprovadas.

O Senado vota de acordo com cronograma estabelecido há muito tempo. Espero que no ano
que vem a liberação de recursos seja mais rápida, mas ela ainda veio em boa hora este ano.

Quanto a deixar uma parte como Restos a Pagar, infelizmente isso terá de ocorrer. Espero
que ao longo do tempo essa prática diminua, para que cheguemos à verdade orçamentária, ou seja,
à execução quase totalmente no ano contábil do Orçamento. Entre o que está sendo feito e não se
executar nada, é preferível executar boa parte agora e deixar outro tanto para o início do próximo
ano.

Era o que eu tinha a esclarecer, Sr. Presidente. Vamos tentar algum tipo de execução para
as emendas dos Estados, as chamadas emendas coletivas de bancada, estaduais e regionais.

Por fim, Sr. Presidente, reforço a observação feita pelo Senador Aloizio Mercadante quanto à
não-interferência no setor. Para comentar a expressão usada por S.Exa., teria de consultar o
dicionário.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - V.Exa. não sabe o que é chupar pregos?
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Não sei qual é o sentido dessa terminologia.

Sou mineiro, não conheço as gírias paulistas. Prefiro apoiar o Senador Aloizio Mercadante no que
diz respeito a fundamentos políticos, à maneira transparente como a execução orçamentária vem
sendo feita neste final de ano, tardiamente, mas ainda há tempo de os investimentos nos
Municípios terem andamento normal.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, reconheço que nunca vi um Líder

do PT usar expressões desse tipo. O Deputado Virgílio Guimarães convive conosco há muitos anos e
certamente não o faria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em face do andamento da Ordem do Dia
no Senado Federal, com votação nominal, declaro encerrada a presente reunião, convocando outra
para terça-feira, às 14h30min.


