
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Primeira Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO M ISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,

REALIZADA NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2003.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
iniciada a 26ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
destinada à apreciação de matéria constante das Pautas 37 e 38.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, pela ordem. Apenas para registrar
que houve entendimento na última sessão do Congresso em relação a pleito que altera a Resolução
nº 01 — e V.Exa. participou desse acordo. Ou seja, ele seria o primeiro item da pauta da próxima
reunião do Congresso.

Então, solicito seus préstimos no sentido de “consensar” o texto para que não tenhamos
dificuldades no decorrer da sessão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Solicito apenas a V.Exa. que apresente
cópia do texto para ser lido e aprovado amanhã pela Comissão.

Conforme acordo com as lideranças, a sessão está suspensa; ao mesmo tempo, determino
sua continuação para amanhã, às 10 horas da manhã.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 26ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação de matérias constantes das Pautas nºs 37 e 38, de 2003.

Passa-se à apreciação das atas das seguintes reuniões: 8ª reunião de audiência pública,
realizada em 12 de novembro de 2003; 23ª reunião ordinária, realizada em 11, 12 e 13 de novembro
de 2003; 24ª reunião ordinária, realizada em 18 e 20 novembro de 2003; e 25ª reunião ordinária,
realizada em 25 e 27 de novembro de 2003.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas, por terem sido
distribuídas cópias antecipadamente.

Não havendo quem queira discuti-las, conforme estabelecido na alínea “f” do art. 8º do
Regulamento Interno desta Comissão, declaro as atas aprovadas.

Expediente.
Solicito ao Deputado Claudio Cajado que faça a leitura do expediente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Correspondência interna recebida.
Expedientes encaminhando justificativa de faltas às reuniões da Comissão:
1) Ofício nº 839, de 16 de novembro, do Senador Magno Malta, justificando ausência no dia

18 de novembro, tendo em vista o atendimento a compromissos político-partidários no
Estado;

2) Ofício nº 593, de 17 de novembro, do Deputado Milton Monti, justificando ausência no
dia 30 de setembro e em 1º de outubro. A justificativa está indeferida, por contrariar o
disposto no art. 10 do Regulamento Interno da Comissão.

3) Ofício nº 130, de 19 de novembro, do gabinete do Deputado Amauri Robledo Gasques,
justificando a ausência no período de 18 a 20 de novembro, tendo em vista viagem de
missão oficial.

4) Ofício nº 155, de 19 de novembro, do Senador João Ribeiro, justificando ausência no dia
18 de novembro, tendo em vista indicação de observador parlamentar na reunião do
Comitê de Negociações Comerciais da Área de Livre Comércio das Américas, em Miami.

5) Ofício nº 290, de 20 de novembro, do gabinete do Deputado Eduardo Gomes, justificando
ausência no período de 18 a 24 de novembro, conforme atestado médico apresentado.
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6) Ofício nº 729, de 21 de novembro, do gabinete do Senador Mozarildo Cavalcanti,
justificando ausência nos dias 20 e 21 de novembro, tendo em vista o atendimento a
compromissos político-partidários;

7) Ofício nº 241, de 21 novembro, do Senador Romero Jucá, justificando ausências nos dias
4 e 11 a 13 de novembro. A justificativa está indeferida, por contrariar o disposto no art.
10 do Regulamento Interno da Comissão.

8) Ofício nº 660, de 26 de novembro, da Senadora Lúcia Vânia, justificando ausência no dia
18 de novembro, tendo em vista os trabalhos nas Comissões do Senado Federal;

9) Ofício nº 117, de 26 de novembro, do gabinete do Deputado Leonardo Monteiro,
justificando ausência no dia 26 de novembro, tendo em vista viagem de missão oficial.

10)  Ofício nº 318, de 27 de novembro, do Senador César Borges — há um erro aqui —,
justificando ausência nessa data.

11)  Ofício nº 355, de 27 de novembro, do Deputado André Luiz, justificando ausência no
período de 13 a 20 de novembro, tendo em vista atestado médico apresentado.

12)  Ofício nº 335, de 27 de novembro, do Deputado João Batista, justificando ausência no
dia 27 de novembro, tendo em vista o cumprimento de compromissos político-partidários
no Estado.

13)  Memorando nº 191, de 28 de novembro, do Deputado João Correia, justificando
ausência no dia 27 de novembro, por estar representando o PMDB em Cartagena das
Índias, na Colômbia.

Atas encaminhando a eleição dos Coordenadores de Bancada Estadual:
1) Bancada do Estado de Santa Catarina. Coordenador: Deputado João Pizzolatti.
2) Bancada do Estado do Pará. Coordenador: Deputado Paulo Rocha.
3) Bancada do Estado do Piauí. Coordenador: Deputado Mussa Demes.
4) Bancada do Estado de Minas Gerais. Coordenador: Deputado Virgílio Guimarães.
Expedientes encaminhando indicações para o comitê de apreciação do Projeto de Lei do

Plano Plurianual para o período 2004-2007:
1) Ofício nº 1.415, de 19 de novembro, do Líder do PP, Deputado Pedro Henry, indicando o

Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
2) Ofícios nºs 1.052 e 1.053, de 25 de novembro, do Líder do PMDB, Deputado Eunício

Oliveira, indicando a Deputada Rose de Freitas e o Deputado Pedro Chaves.
3) Ofício nº 207, de 26 de novembro, do Líder do PFL, Senador José Agripino, indicando o

Senador Romeu Tuma.
4) Ofício nº 567, de 26 de novembro, do Líder do PT, Deputado Nelson Pellegrino, indicando

os Deputados Paulo Bernardo, Virgílio Guimarães e Wasny de Roure.
5) Ofício nº 340, de 26 de novembro, do Líder do PSDB, Senador Arthur Virgílio, indicando

a Senadora Lúcia Vânia.
6) Ofício nº 399, de 29 de novembro, do Líder do PDT, Deputado Neiva Moreira, indicando o

Deputado Dr. Hélio.
Expediente encaminhando indicações para o Comitê de Receita da Proposta Orçamentária

para 2004:
- Ofício nº 1.054, de 26 de novembro, do Líder do PMDB, Deputado Eunício Oliveira,

indicando o Deputado Pedro Novais.
- Ofício nº 683, de 25 de novembro, encaminhado pelo Presidente do Senado Federal,

Senador José Sarney, informando da abertura do prazo de 5 dias úteis, a partir de 25 de
novembro, para interposição de recurso aos seguintes projetos de decreto legislativo do
Congresso Nacional: Projetos de Decreto Legislativo nºs 18 a 23, de 2003-CN, relativos às
seguintes obras: Hospital Terciário de Natal/RN; adequação de trechos rodoviários na
BR-060, no Estado de Goiás, Divisa DF/GO, entroncamento BR-153/GO; adequação de
trechos rodoviários no Corredor Araguaia—Tocantins, BR-060/DF, Distrito Federal,
Divisa DF/GO; ações de reestruturação urbana, interligação de áreas urbanas e de
adequação de vias — construção de ponte sobre o Rio Poty —, Teresina-PI; ampliação da
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bacia de evolução do Porto de Natal/RN; e implantação do Metrô de Salvador, trecho
Lapa—Pirajá, respectivamente, referentes às conclusões dos Pareceres nºs 117 a 122, de
2003-CN. (Avisos nºs 008, 018, 021, 041, 052 e 091/2003-CN, respectivamente.)

- Ofício nº 705, de 1º de dezembro, encaminhado pelo Presidente do Senado Federal,
Senador José Sarney, informando da abertura do prazo de 5 dias úteis, a partir de 1º de
dezembro, para interposição de recurso ao seguinte projeto de decreto legislativo do
Congresso Nacional: Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de 2003-CN, que “veda a
execução do subtítulo — 26.782.0233.5707.0012 — Construção de Trechos Rodoviários
no Corredor MERCOSUL, Construção de Trechos Rodoviários no Rio Grande do Sul”,
constante do Orçamento de 2003, como conclusão do Parecer nº 127, de 2003-CN. (Aviso
nº 082/2003-CN).

- Ofício nº 690, de 25 de novembro, encaminhado pelo Presidente do Senado Federal,
Senador José Sarney, informando do término do prazo de 5 dias úteis para interposição
de recurso aos seguintes projetos de decreto legislativo do Congresso Nacional: Projetos
de Decreto Legislativo nºs 15 a 17, de 2003-CN.

- Ofício nº 707, de 2 de dezembro, encaminhado pelo Presidente do Senado Federal,
Senador José Sarney, informando do término do prazo de 5 dias úteis para interposição
de recurso aos seguintes projetos de decreto legislativo do Congresso Nacional: Projetos
de Decreto Legislativo nºs 18 a 23, de 2003-CN.

Expediente encaminhando relação das obras com valor total acima de 8 milhões de reais, em
atendimento ao art. 17 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004: Ofício nº 216, de 26 de
novembro, do Diretor-Geral do Senado Federal.

Ofícios de 27 de novembro, do 1º Secretário, Senador Romeu Tuma, encaminhando
autógrafos dos Decretos Legislativos CN:

1) Ofício nº 692: Decreto Legislativo nº 13/2003-CN — autorização da execução de
contratos das obras de restauração de rodovias federais no Estado de Mato Grosso.

2) Ofício nº 694: Decreto Legislativo nº 14/2003-CN — suspensão da execução das obras
referentes à conservação preventiva, rotineira e emergencial de rodovias no Estado de
Mato Grosso.

3) Ofício nº 696: Decreto Legislativo nº 15/2003-CN — autoriza a execução de recursos
para a construção de trechos rodoviários no Corredor Oeste—Norte, BR-319/AM, Divisa
RO/AM, em Manaus.

 Correspondência externa recebida:
1) Ofício nº 104, de 29 de setembro, do Presidente do Conselho de Segurança Pública do

Meio Norte — COMEN, encaminhando a Moção nº 002/2003, aprovada pelo Conselho
em 28 e 29 de agosto de 2003, na cidade de Palmas, no Tocantins, para conhecimento e
adoção de medidas pertinentes sobre modificação da proposição que altera o Fundo
Nacional de Segurança Pública.

2) Ofício nº 711, de 13 de novembro, do Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia
Elétrica — ANEEL, encaminhando cópia do pedido de reexame de decisão do Tribunal de
Contas da União, nos termos do Acórdão nº 1.456/2003-TCU, com a finalidade de
examinar a regularidade da negociação com a concessionária Novatrans Energia S.A,
cujo objeto é o compartilhamento de equipamento e infra-estrutura das subestações
Samambaia e Serra da Mesa.

3) Carta encaminhada pela cidadã Lucita Leimann, de Giruá, Rio Grande do Sul, pelo
sistema carta-resposta da Câmara dos Deputados, em que encaminha mensagem da
Bíblia aos Srs. Parlamentares.

4) Ofício nº 17, de 27 de novembro, da Secretária-Executiva do Programa Bolsa-Família da
Presidência da República, solicitando a realocação total, com relação aos Ministérios da
Educação e da Assistência Social, e parcial no Ministério da Saúde, dos recursos
previstos no Projeto de Lei Orçamentária para 2004 para execução dos programas e da
gestão do cadastro único, tendo em vista a Medida Provisória nº 132, de 20 de outubro
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de 2003. Cópia desse expediente foi encaminhada ao Senador Roberto Saturnino, Relator
do Projeto de Lei do Plano Plurianual 2004-2007; ao Deputado Jorge Bittar, Relator-
Geral do Projeto de Lei Orçamentária para 2004; e ao Senador Hélio Costa, Relator-
Setorial da Área Temática I — Poderes do Estado e Representação.
5) Ofício nº 2.142, de 27 de novembro, da Procuradoria-Geral do Trabalho,
encaminhando proposta de revisão dos valores orçamentários constantes do Projeto de
Lei Orçamentária para 2004, no projeto Implantação de Procuradorias junto às Varas da
Justiça do Trabalho. Cópia desse expediente foi encaminhada ao Deputado Jorge Bittar,
Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária para 2004, e ao Senador Hélio Costa,
Relator-Setorial da Área Temática I — Poderes do Estado e Representação.
6) Ofício nº 7.074, de 28 de novembro, do Ministro das Cidades, solicitando alterar a
programação dos recursos consignados em ações de saneamento ambiental do Programa
de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido. Cópia desse expediente foi
encaminhada ao Deputado Jorge Bittar, Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária
para 2004; ao Senador Roberto Saturnino, Relator do Projeto de Lei do Plano Plurianual
2004-2007; e ao Deputado José Carlos Elias, Relator-Setorial da Área Temática X —
Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Avisos/SGS, de 12 de novembro, encaminhados pelo Ministro Adylson Motta, Vice-
Presidente no exercício da Presidência do Tribunal de Contas da União:

1) Aviso nº 2.851 (Acórdão nº 1.694/2003): acompanhamento consolidado dos
devedores da Previdência Social referente aos 4 trimestres de 2001.

2) Aviso nº 2.863 (Acórdão nº 1.695/2003): auditoria nas obras de duplicação e
restauração da BR-101/SE. Esse expediente foi anexado ao Aviso nº 12/2003-CN por tratar-
se da mesma obra.

3) Aviso nº 2.874 (Acórdão nº 1.700/2003): auditoria nas obras relativas ao
melhoramento das instalações do Porto de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.

4) Aviso nº 2.875 (Acórdão nº 1.704/2003): auditoria nas obras de construção,
ampliação, reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado do Rio de
Janeiro.

5) Aviso nº 2.882 (Acórdão nº 1.701/2003): auditoria nas obras de ampliação da
capacidade do sistema receptor no Estado de São Paulo.

6) Aviso nº 2.883 (Acórdão nº 1.703/2003): auditoria nas obras de implantação de
sistema de transmissão na Região Sul. Esse expediente foi anexado ao Aviso nº 92/2003-CN,
por tratar-se da mesma obra.

7) Aviso nº 2.887 (Acórdão nº 1.696/2003): auditoria nas obras de ampliação dos
molhes e dragagem de aprofundamento do canal de acesso do Porto de Rio Grande/RS.
Avisos/SGS/TCU, de 12 de novembro, encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa do Senado

Federal para autuação e posterior tramitação na Comissão, na forma de AVN (Aviso do Congresso
Nacional):

1) Aviso nº 2.868 (Acórdão nº 1.699/2003): auditoria nas obras de eliminação de pontos
críticos de rodovias no Estado do Rio Grande do Sul.
2) Aviso nº 2.885 (Acórdão nº 1.684/2003): auditoria nas obras de duplicação da
rodovia BR-230, trecho João Pessoa—Campina Grande, no Estado da Paraíba
(adequação de trechos rodoviários no Corredor Nordeste/BR-230/PB).

Aviso/GP, de 17 de novembro de 2003, encaminhado pelo Ministro Valmir Campelo,
Presidente do Tribunal de Contas da União:

Aviso nº 2.270. Encaminha cópia do Acórdão nº 1.394/2003, sobre o Perímetro de Irrigação
Platôs de Guadalupe/PI.

Avisos/SGS, de 19 de novembro, encaminhados pelo Ministro Valmir Campelo, Presidente
do Tribunal de Contas da União:

1) Aviso nº 2.904 (Acórdão nº 1.748/2003): auditoria realizada nas obras de adequação
de anel rodoviário no Distrito Federal, compreendendo obras de construção de terceira
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faixa e restauração de um trecho de 15,60 quilômetros da Rodovia EPIA, atual BR-450,
que interliga as Rodovias Federais BR-010/020/030/040 e 060.
2) Aviso nº 2.923 (Acórdão nº 1.749/2003): auditoria realizada nas obras de
modernização e recuperação da infra-estrutura física das instituições federais de ensino
superior e dos hospitais de ensino do Estado de Minas Gerais — Fundação Universidade
Federal de Viçosa.
3) Aviso nº 2.929 (Acórdão nº 1.742/2003): auditoria realizada nas obras de ampliação
do Cais do Porto de Natal, no Rio Grande do Sul.

4) Aviso nº 2.932 (Acórdão nº 1.740/2003): auditoria realizada nas obras de
adequação de trechos rodoviários no Corredor Leste/BR-381/MG: Antônio Dias—Nova Era.

5) Aviso nº 2.958 (Acórdão nº 1.746/2003): auditoria realizada nas obras de construção
das Barragens de Piaus e Taquara, localizados nos Estados do Piauí e Ceará,
respectivamente.

Aviso/GP, de 25 de novembro, encaminhado pelo Ministro Valmir Campelo, Presidente do
Tribunal de Contas da União:

- Aviso nº 2.392, que encaminha cópia do Acórdão nº 1.609/2003, sobre auditoria
realizada nas obras de construção do sistema de trens urbanos de Fortaleza/Ceará, Linha 1
— Trecho Caucaia/Vila das Flores — e expõe a necessidade de alocação de recursos para a
referida obra na Proposta Orçamentária para 2004. Cópia desse expediente foi encaminhada
aos Relatores dos Projetos de Lei Orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar, e do Plano
Plurianual para o período de 2004-2007, Senador Roberto Saturnino, e ainda para o Relator-
Setorial da Área Temática V — Infra-estrutura, Deputado José Borba.
Expedientes encaminhados pelo Deputado Wellington Roberto, Coordenador da Bancada da

Paraíba (Ofício nº 180, de 24 de novembro), e pelo Deputado Mussa Demes, Coordenador da
Bancada do Piauí (Ofício nº 35, de 25 de novembro de 2003).

Vou proceder à leitura de ofício enviado ao Exmo. Sr. Senador Gilberto Mestrinho, Presidente
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a ser deliberado pelo Plenário,
sobre emenda da Bancada do Piauí interposta em duplicidade, em situação idêntica com a da
Paraíba:

“Sr. Presidente, informamos a V.Exa. que foi deliberada na
reunião da Bancada do Estado do Piauí a apresentação das emendas
ao Orçamento para 2004 constantes da Ata entregue nesta Comissão
(cópia em anexo).

A Emenda nº 14 (Func. Prog. 10.512.0122.7654.000) —
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento
Sanitário para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30
mil habitantes — saiu indevidamente com a modalidade de aplicação
50: Transferência a Instituições Privadas. Solicitamos a correção para a
modalidade 40: Transferência a Municípios.

No momento da geração do sistema de entrega de
emendas, houve a repetição de três emendas e, por conseqüência, a
eliminação de outras três que constam da Ata, conforme discriminado
abaixo:

Emendas repetidas:
? Emenda nº 5 - Construção de Açudes: 50 milhões;
? Emenda nº 6 - Construção de Adutoras - Abastecimento de Água nas

Cidades de Pedro II e Piripiri, no Estado do Piauí: 30 milhões (repetida
como Emenda nº 9);

? Emenda nº 7 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura
Hídrica; Construção e Ampliação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica no
Estado do Piauí: 30 milhões (repetida como Emenda nº 11).

Emendas que deixaram de ser geradas (cópias anexas):
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? Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obra de Infra-Estrutura Urbana
— Ações de Infra-Estrutura Urbana em Áreas Subnormais no Estado do
Piauí: 30 milhões;

? Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e
Emergências por Violências e Causas Externas - Estruturação de
Serviços de Urgência e Emergência, Região Nordeste, Teresina/PI: 30
milhões; e

? Apoio à Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde -
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada no Estado do Piauí:
30 milhões.

Por isso, Sr. Presidente, o Deputado Mussa Demes, Coordenador da Bancada do Piauí,
solicita a V.Exa. que mande providenciar a devida correção. Em anexo estão as 3 emendas que
deveriam ser entregues.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria foi discutida no Colégio de
Líderes, que determinou que o Plenário sobre ela opinasse. São emendas do Piauí geradas de
maneira incorreta. A bancada do Piauí, por intermédio do Coordenador, pede a substituição dessas
emendas por outras que apresenta.

Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, nada mais justo do que a pretensão

manifestada pela bancada do Piauí, aqui muito bem representada pelo ilustre colega Júlio Cesar.
Estamos, portanto, inteiramente de acordo, porque essa aguerrida bancada merece que os recursos
cheguem ao Piauí, a fim de que ele se torne um dos Estados mais desenvolvidos do Nordeste e do
País.

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

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, acho saudável essa prática que
V.Exa. inaugura, de uma decisão no Colégio de Líderes ser trazida ao plenário da Comissão para ser
referendada, e deveria ser seguida daqui para frente. Absolutamente nada tenho contra essas
decisões, até porque, obviamente, nada que tenha de ser formalizado deixará de passar pelo
Plenário.

Acredito ser essa uma questão da mais alta relevância, que atende aos critérios da
transparência e da legalidade, principalmente.

Portanto, em homenagem a V.Exa., aos membros da Comissão de Orçamento, que têm
primado por um trabalho sério, transparente, voltado principalmente para o espírito público, é que
concordamos com a inclusão das três emendas da bancada do Piauí, aqui representada pelo nobre
colega Deputado Júlio Cesar, Sub-Relator da Integração Nacional, e por outros destacados
membros dessa bancada, a quem igualmente homenageamos: Deputados Mussa Demes, Paes
Landim e Ciro Nogueira.

 Portanto, nosso voto é favorável à inclusão das três emendas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, corroborando as palavras do ilustre

Deputado Pauderney Avelino, creio que o Piauí hoje se constitui num novo paradigma dentro do
Nordeste. Eu, particularmente, sou testemunha do compromisso que dois Parlamentares da região,
Deputados Júlio Cesar e Mussa Demes, têm perante a sociedade, independentemente de quem
esteja à frente do Governo. Por duas ou três vezes, conversei com esses colegas e pude perceber a
responsabilidade deles para com a região, independentemente de o Estado ser representado pelo
Governador Wellington Dias.

Portanto, quero parabenizar esses Parlamentares, que para mim têm sido exemplo nesta
Casa, por sobreporem o compromisso político às divergências político-ideológicas. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente e Srs. Deputados, agradeço aos

Deputados José Rocha, Pauderney Avelino e Wasny de Roure a manifestação de apoio. O que houve
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realmente foi um engano. Segundo o Coordenador da nossa bancada, a culpa foi do sistema de
processamento de dados da Casa. Mas, graças a Deus, o erro foi corrigido e tenho certeza de que
esta Câmara vai aprovar essa mudança.

Quero, em nome do Coordenador e de toda a bancada, agradecer o apoio a esses três
Parlamentares que me antecederam.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é

importante que possamos fazer essa retificação, com o aval do Plenário da Comissão Mista de
Orçamento, a fim de não prejudicar o Estado do Piauí. Foi constatado um erro, e ele pode ser
consertado.

A Comissão cresce com o encaminhamento dado: o parecer favorável à reposição dos
recursos do Piauí. Com isso, não deixaremos o Estado sem os recursos necessários e indispensáveis
à promoção do desenvolvimento socioeconômico.

 Portanto, quero parabenizar a Comissão. Acho mais do que normal o procedimento que ora
estamos adotando, com o fim de não prejudicar um Estado tão importante e necessitado quanto o
Piauí .

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Ofício nº 35,
de 25 de novembro de 2003, traz a preocupação da bancada do Piauí e solicita à Presidência a
correção dos erros que aponta. O assunto foi discutido no Colégio de Líderes e, em nome da
transparência com que sempre agem os membros desta Comissão, a Presidência submete o assunto
à decisão deste Plenário.

Meus parabéns ao Presidente pela preocupação de trazer esse assunto para ser discutido
com os membros de todos os partidos na Comissão.

Somos favoráveis à alteração, mas gostaríamos que, se possível, ficasse registrado na parte
técnica do relatório o número do ofício que pede a referida correção e também a aprovação na
Comissão. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com a alteração permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovada na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada no Senado.
Peço ao Sr. Deputado Claudio Cajado que faça a leitura de documento relatando caso quase

idêntico ocorrido na Paraíba.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, trata-se do Ofício nº 180, do

gabinete do Deputado Wellington Roberto, de 24 de novembro de 2003, enviado ao Presidente da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Senador Gilberto Mestrinho.

Diz S.Exa.:
“Sr. Presidente, dado ao erro operacional ocorrido quando da

apresentação da Emenda nº 0016 ao PL nº 31/ 2003-CN, no valor de 70
milhões, com o texto ‘Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de
Drenagem Urbana Sustentáveis, Implantação e Ampliação de Sistemas
de Drenagem Urbana em Municípios Paraibanos’, solicitamos de V.Exa.
ajuste do texto da emenda para apoio à melhoria das condições de
habitabilidade de assentamentos precários do Estado da Paraíba,
conforme espelho que fazemos anexar.

A solicitação se justifica em face da duplicidade ocorrida entre as
Emendas nºs 012 e 016. Prevalecendo a forma apresentada, o Estado
da Paraíba sofrerá um enorme prejuízo.
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Esclarecemos que a proposição ora apresentada nos termos
indicados possibilitará aos Municípios paraibanos, principalmente do
interior do Estado, atenderem à alta demanda reprimida por habitações
urbanas e rurais para a população de baixa renda.

Outrossim, encaminhamos cópia da retificação da ata da
bancada com a chancela de todos os Parlamentares que a compõem,
ratificando o pleito em tela.

Certos de podermos contar com a atenção habitual de V.Exa. de
pronto atendimento, renovamo-lhes expressões de elevada estima e
distinto apreço”.

Assina o Deputado Wellington Roberto, Coordenador da bancada do Estado da Paraíba.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão.
Com a palavra o Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como bem

explicou o Coordenador da bancada, houve um erro na apresentação das emendas. Todos sabem
que o prazo foi realmente muito curto e, então, a decisão final teve de ser acelerada, o que levou o
grupo de trabalho de apresentação de emendas a repetir as especificações de uma mesma emenda.
Daí por que o Coordenador apresenta essa solicitação.

Antecipadamente, a bancada da Paraíba agradece o posicionamento de V.Exa. como
Presidente desta Comissão. Entendendo que as justificativas são convincentes, apelamos aos
demais pares no sentido de aprovarmos a solicitação apresentada pelo Coordenador da bancada no
que se refere à retificação da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão.
Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, essa emenda da bancada da

Paraíba merece igual tratamento deste Plenário. Repito o que disse: que esta prática saudável vigore
daqui para frente.

Portanto, somos favoráveis à correção e à inclusão da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, da mesma forma que me dirigi à bancada

do Piauí, solidarizo-me com a do Estado da Paraíba.
Quero também elogiar o trabalho de V.Exa. no sentido de atender a essas demandas justas,

legais, transparentes pleiteadas nesta Comissão. O critério adotado por V.Exa. na apreciação das
matérias tem engrandecido muito nossos trabalhos.

Portanto, apoiamos a justa pretensão da bancada da Paraíba.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não havendo mais quem queira discutir,

encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Ordem do Dia.
A Pauta nº 37 trata apenas de avisos. Em face da premência da votação de créditos e do

acerto do Colégio de Líderes, passaremos à Pauta nº 38.
Item 3.
Projeto de Lei nº 53, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em

favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Cultura, do Esporte e do Turismo, crédito
suplementar no valor global de 168 milhões, 203 mil e 557 reais, para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências”. Relator: Deputado Machado. Voto: pelo
desmembramento do projeto, constituindo 2 projetos autônomos.
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Como o Relator não está presente, peço ao Deputado José Rocha que faça a leitura do
parecer.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - É o item 3 da pauta?
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Item 3 da Pauta nº 38.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Eis o parecer.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o Projeto de Lei nº 53, de 2003, do Congresso

Nacional, vindo através de Mensa-
agem nº 137, “abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos
Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Cultura, do Esporte e do Turismo, crédito suplementar no
valor global de 168 milhões, 203 mil e 557 reais, para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente, e dá outras providências. Foram apresentadas 31 emendas, de autoria de
diversos Parlamentares, visando suplementar dotações em subtítulos constantes da lei
orçamentária em vigor, incluir novos subtítulos e suprimir cancelamentos.

Voto do Relator.
O exame da proposição quanto à sua compatibilidade com o

Plano Plurianual mostra que esta se ajusta ao estabelecido pelo Plano.
Quanto à conformidade com as disposições da Lei nº 10.524, de

25 de julho de 2002 (Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO 2003), a
percepção deste Relator é de que a inclusão de programação pretendida
por este crédito adicional não contraria as vedações expressas em tal
lei.

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

Diante do que foi relatado e com base no art. 312 do Regimento
Interno do Senado Federal, opinamos pelo desmembramento da
proposição para a constituição de projetos autônomos (PL nº 53-A/2003-
CN), que contemplará a programação a ser suplementada e cancelada
nos orçamentos do Ministério do Esporte, no valor de 15 milhões e 90 mil
reais, e Ministério do Turismo, no valor de 24 milhões e 4 mil reais,
ficando o projeto original (PL nº 53/2003-CN) com os demais Ministérios
(Ciência e Tecnologia e Cultura). As Emendas apresentadas de nºs
00001 a 00015, 00017, 00019 a 00031 referem-se à programação
constante do PL nº 53-A/2003-CN. Já as Emendas de nºs 00016 e
00018 referem-se à programação do Ministério da Ciência e Tecnologia,
PL nº 53/2003-CN.

Diante do exposto, somos pelo desmembramento da proposição original encaminhada pelo
Poder Executivo, constituindo dois projetos autônomos: PL nº 53/2003-CN (Ministério da Ciência e
Tecnologia e Ministério da Cultura), no valor de 129 milhões, 109 mil e 557 reais, e PL nº 53-A/2003-
CN (Ministério do Esporte e Ministério do Turismo), no valor de 39 milhões e 94 mil reais e, ainda, pela
aprovação do PL nº 53/2003-CN, na forma do desmembramento proposto, ficando o PL nº 53-A/2003-
CN e as Emendas apresentadas de nºs 00001 a 00015, 00017, 00019 a 00031 para deliberação
posterior da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos do art. 9º, alínea “q”, do Regulamento Interno
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
estamos indicando ao Presidente da Comissão, para inadmissibilidade,
as Emendas nºs 00016 e 00018, apresentadas ao PL nº 53/2003-CN,
por contrariarem o disposto no art. 47, inciso I, alínea “a”, do
Regulamento Interno da Comissão, que estabelece que não poderão ser
admitidas emendas a projeto de lei de crédito suplementar quando
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criarem subprojeto ou subatividade novos em relação ao programa de
trabalho constante da Lei Orçamentária Anual vigente no exercício”.

Sr. Presidente, esse o parecer do Deputado Machado, a quem tenho a honra de substituir.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado José Rocha.
Em discussão o relatório.
Com a palavra o Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, pelo que entendi do relatório lido,

houve um desmembramento em duas partes: uma atende tão-somente o Ministério da Ciência e
Tecnologia — conforme o que disse o Deputado José Rocha, em nome do Deputado Machado — e
outra, os Ministérios da Cultura, do Esporte e do Turismo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Cultura.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Correto. Uma atende os Ministérios da Ciência e

Tecnologia e da Cultura e outra, os Ministérios do Esporte e do Turismo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Isso, Ministérios do Esporte e do Turismo.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Não sei se é regimentalmente factível dividir.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Art. 312 do Regimento Interno do

Senado.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, obrigado pela ajuda.
O que me parece estranho é o fato de o Executivo mandar para esta Casa projeto de lei

abrangendo questões tão diferentes, tão heterogêneas — Ciência e Tecnologia, Cultura, Esporte e
Turismo —, o que acaba levando o Relator a ter de desmembrá-lo, criando assim outros PLs. Trata-
se de Ministérios, temas e objetivos diferentes.

Vejam. O Governo não se utiliza dos recursos disponíveis dos fundos de ciência e tecnologia.
Estão todos contingenciados, ou pelo menos uma boa parte. No final das contas, o Governo quer
apenas resolver problemas de ordem administrativa. A suplementação de verba, por exemplo, para o
Ministério da Cultura, atende à assistência médico-odontológica, valorização do servidor público, e,
no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, os recursos também são destinados à assistência
médico-odontológica. Ou seja, os objetivos finais e as importantes metas do Ministério, no fundo,
não são atingidos, ficam em segundo plano. O Ministério vive para pagar seus servidores, sua
máquina, seu custeio, isto é, vive para si mesmo.

Hoje, estamos vendo no Brasil exatamente a criação de uma imensidade de Ministérios —
inclusive o Governo criou, neste ano, vários Ministérios —, todos eles vivendo para si mesmos, sem
objetivo; não atendem absolutamente à população, não conseguem executar seus projetos e apenas
gastam dinheiro consigo mesmos. Cria-se um órgão público, teoricamente, para determinada
finalidade, mas todos os seus recursos são gastos na sua própria movimentação. No entanto, como
esses Ministérios já foram criados, não queremos que os servidores fiquem sem atendimento médico
e odontológico. Não vamos votar contra, não vamos objetar, pelo menos, ao relatório do Deputado
Machado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão.
Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero prestar um esclarecimento

ao nobre Deputado Alberto Goldman. Sei que S.Exa. está acompanhando, mas quero lembrá-lo de
que o Ministério do Esporte é de fundamental importância. O Programa Segundo Tempo trabalha
com crianças durante 3 dias na semana, ou de manhã ou à tarde — início do nosso trabalho com a
escola de tempo integral —, e hoje já atende a cerca de 10 milhões de crianças. Pretendemos, no
próximo ano, atender muito mais. Portanto, trata-se de programa importante. Além disso,
aumentamos a produção audiovisual do País na área da cultura e fizemos uma série de outras
ações.

Chamo a atenção de S.Exa. para o fato de que, além da parte administrativa, o Ministério
tem uma atividade-fim: ampliar todos os trabalhos, inclusive o da Fundação Cultural Palmares, que
estamos acompanhando de perto.

Faço essa pequena observação para salientar a importância desses programas.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

11

Vamos votar favoravelmente para viabilizar a continuação desses programas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Anivaldo

Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, empenhei-me,

como outros colegas, junto ao Ministério da Educação, pela aquisição de veículos escolares, mas
tive uma notícia desagradável: o Ministro não vai poder atender àqueles créditos, porque as
Prefeituras estão inadimplentes. Essa inadimplência não é aquela costumeira, visualizada por
todos, mas aquela relativa à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Como estamos nos esforçando nesta Comissão, sugiro ao Governo que reexamine a questão,
a fim de aproveitarmos esses créditos e possibilitarmos o atendimento aos Municípios, e que firme
convênio, por meio dos Governos Estaduais, como forma de atender a esses Municípios. O certo é
que lutamos nesta Comissão e discutimos no Colégio de Líderes pela aprovação dos créditos e
aquisição de cerca de mil veículos para suprir a necessidade daqueles Municípios, muitos dos quais
estão pagando aluguel de veículos e, com isso, comprometendo sua receita. Em função da Lei de
Responsabilidade Fiscal, muitos Prefeitos estão inadimplentes.

Proponho, então, que seja firmado esse convênio, por intermédio dos Governos Estaduais,
como forma de aproveitar nosso esforço.

Em relação ao Projeto de Lei nº 53, quero fazer duas observações no que diz respeito a esse
desmembramento. Primeiro, já trabalhamos junto ao Ministério do Esporte, destinando recursos
para satisfazer as despesas de Restos a Pagar e de obras que estavam em conclusão. O Ministério
veio outra vez solicitar o mesmo recurso (15 milhões de reais) para pagar despesas que ficaram de
fora. A par disso, vem o Relator — e peço a S.Exa. que esclareça melhor essa questão —
desmembrar os créditos. Parece-me que esse desmembramento carece de fundamentação da
Resolução nº 1, que não o permite. Contudo, o art. 312 do Regimento permite esse
desmembramento.

Portanto, peço ao Relator que explique à Comissão a razão maior do desmembramento dos
créditos. E, assim, deveria ser aprovado na forma como foi apresentado e não na forma do
substitutivo.

Minha inquietação ocorre em virtude de os recursos não estarem chegando aos Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero

inicialmente concordar com o Deputado Anivaldo Vale no que se refere à inadimplência dos
Municípios, que, em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam impedidos de receber esses
recursos federais. No entanto, não podemos prejudicar os munícipes em virtude da inadimplência
do gestor, principalmente na área da educação, tão sensível e importante, e do transporte escolar. O
Governo deveria encontrar uma solução no sentido de autorizar os convênios firmados com o
Ministério da Educação para transporte escolar, em função do caráter social, ou firmar convênios,
como propõe o Deputado Anivaldo Vale, por meio dos Estados, com os Municípios, atendendo aos
milhares de alunos neste País. Vemos muitos deles sendo transportados em carros abertos,
correndo perigo de vida, e outros deixando de estudar, por não haver um transporte adequado.

Portanto, considero importantes as considerações do Deputado Anivaldo Vale.
Quanto ao desmembramento do PL nº 53, vi apenas o relatório do Deputado Machado, mas

lembro-me de que, numa reunião de Líderes da Comissão, ficou acordado — parece-me que o
Deputado Anivaldo Vale estava presente — o desmembramento desse PL tendo em vista a
necessidade de aumento de recursos, uma suplementação por parte do Ministério dos Esportes, no
intuito de satisfazer a demanda dos empenhos realizados para aquele Ministério no atendimento
aos Municípios. Lembro-me desse acordo feito no Colégio de Líderes da Comissão no sentido do
desmembramento, a fim de que o Ministério pudesse enviar um outro projeto aumentando os
valores, na suplementação, para atender à demanda de diversos Municípios que estavam
pendentes, pois esses recursos eram insuficientes.

Era essa a minha explicação ao Deputado Anivaldo Vale.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Wilson
Santiago.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, em relação ao Projeto de Lei nº 53-
CN, o Relator o dividiu em 53, o principal, relativo a alguns Ministérios, e 53-A, incluindo o
restante. Porém, não ficou claro se ambos serão votados.

Portanto, pergunto a V.Exa., já que o Relator não se encontra aqui, se será votado ainda hoje
o 53-A ou se foi objeto de algum entendimento com as Lideranças para ser votado em outra
oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos discutindo o parecer do Relator
com a finalidade de votar uma parte. A segunda parte ficará para posterior votação.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, acredito que deveriam ser votados
os 2 em conjunto, já que se trata de um projeto. O Relator acatou algumas emendas em razão de
solicitação nossa, e as emendas acatadas foram transferidas para o PL nº 53-A sem que fossem
especificados seus respectivos valores. Com isso, cria-se uma dúvida muito grande quanto a se o
Projeto de Lei nº 53-A será ou não acolhido pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Wilson Santiago, em
primeiro lugar, o Relator não acatou nenhuma emenda. Em segundo lugar, a Comissão vota o
parecer do Relator como está apresentado. A Comissão não vota o projeto de lei em si, mas o
parecer do Relator, que será pela aprovação ou pela rejeição. Portanto, o que está em discussão é a
aprovação ou não do parecer do Relator.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Vamos votar o relatório? O relatório foi
desmembrado, e nós vamos votar todos?

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Perfeito. O segundo ponto, Sr. Presidente, diz

respeito à questão relatada anteriormente por alguns colegas: a inadimplência de muitos Municípios
em relação ao transporte escolar e algumas sugestões para que recursos sejam repassados aos
Estados.

Na verdade, quero esclarecer que o repasse a ser feito aos Estados em forma de convênio diz
respeito aos Municípios que estão inadimplentes e não a todos os Municípios mencionados pelos
colegas que me antecederam.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua a discussão.
Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado, vamos votar depois a questão do

transporte, a que o Deputado Anivaldo Vale e outros já se referiram. Tenho certeza de que o
Deputado Virgílio Guimarães e o Senador Amir Lando vão procurar o Governo, porque foi acordo
feito aqui. O Ministério quer e já está tentando atender à solicitação. Só não o fez ainda porque há
uma regra a seguir. Não fomos nós que a criamos.

Então, deixemos para acertar depois a questão do transporte escolar, que não é objeto da
discussão, com o compromisso de que o Deputado Virgílio Guimarães vai discutir o assunto, porque
entramos em entendimento na votação anterior. Como disse, o Ministério quer atender, o dinheiro
já está lá, mas há esse problema. Vamos resolvê-lo, mas antes precisamos votar esse projeto, a fim
de que possamos também resolver o problema dos outros Ministérios. Essa a solicitação que faço.

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

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Muito obrigado. Sr. Presidente, Deputado
Gilmar Machado, a discussão está bem-feita, o encaminhamento foi bem-feito, mas há algumas
informações aqui que não estão ainda muito claras. Talvez ajudasse se invertêssemos a pauta.
Consulto V.Exa. a respeito, Sr. Presidente, porque eu mesmo estou recebendo informações
desencontradas. Acho que não custa inverter a pauta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Conforme sugestão do Deputado Virgílio
Guimarães, e como só agora o Relator está chegando, vamos passar para o item 4 e depois
voltaremos a esse assunto.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Voltaremos a ele, porque estou recebendo
informações desencontradas do próprio Ministério. Isso envolve acertos feitos na execução.

Sr. Presidente, talvez fosse o caso de desmembrar para votar tudo hoje ou desmembrar para
votar tudo em dias separados. Essa informação é importante. Mas acho que facilitaria no
andamento da reunião a inversão da pauta. É o que requeiro a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não poderemos votar tudo hoje, a não
ser que mude o parecer do Relator. Por enquanto, não se pode.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Então, o desmembramento não permite a
votação em separado?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Permite, mas o Relator não fez
substitutivo e deixou claro que um só será votado, o outro fica para depois.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Não é demais a inversão de um item apenas. O
requerimento é razoável, Presidente.

(Não identificado) - É somente pelo desmembramento.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - O requerimento para inversão de um item da

pauta é razoável.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos passar para o item 4.
Projeto de Lei nº 60, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério de Minas

e Energia, crédito suplementar no valor de 18 milhões de reais (...)”. Relator: Senador Geraldo
Mesquita.

O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, nos termos do art. 61 da Constituição Federal, mediante a Mensagem nº 144, de
2003, o Exmo. Sr. Presidente da República submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto
de Lei nº 60.

O referido projeto objetiva abrir crédito suplementar no valor de R$ 18.000.000.00 ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério de Minas e Energia.

A Lei nº 10.453, de 13 de maio de 2002, em atenção ao disposto no art. 177, § 4º, inciso II,
alínea “a” da Constituição Federal, regulamentou a aplicação de parcela de arrecadação da
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico — CIDE, e autorizou, em seu art. 5º, a
concessão de subsídios ao preço de gás liqüefeito de petróleo para as famílias de baixa renda, por
meio de programa denominado Auxílio-Gás.

 Segundo informações obtidas junto à gestão do programa, na Secretaria de Petróleo, Gás
Natural e Combustíveis Renováveis, do Ministério de Minas e Energia, o orçamento aprovado previa
o atendimento de 7 milhões e 900 mil famílias. Porém, já em janeiro do corrente ano, estavam sendo
atendidas cerca de 9 milhões e 100 mil famílias, requerendo uma suplementação de R$ 151,2
milhões para que o programa pudesse atender todas essas famílias durante o exercício de 2003.

Por outro lado, com a unificação dos programas sociais de transferência de renda, a
expectativa governamental “é que o novo programa atenda em 2003 cerca de 3 milhões de famílias,
as quais deixarão de receber, explicitamente, o benefício do Auxílio-Gás, que estará incorporado ao
novo programa”. Com isso, a necessidade de recursos suplementares ficou reduzida para 90 milhões
de reais, dos quais 72 milhões de reais serão suplementados por ato do Poder Executivo e 18
milhões de reais pelo presente PL.

Quanto à execução orçamentária recente, registre-se que para o Orçamento de 2002 não
havia ação específica para esse tipo de gasto, sendo os recursos alocados na funcional programática
específica, de Subsídios a Preços ou Pagamentos de Transporte de Álcool Combustível, Gás Natural
e seus Derivados e de Derivados de Petróleo. Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda e
identificados no Elemento de Despesa nº 48 — Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. Nesse
exercício foram alocados R$ 632.348.554 e pagos R$ 616.860.069, correspondendo a um
percentual de execução de 97,5%.

 No Orçamento para 2003, dentro da ação específica criada e objeto do comentado projeto de
lei, foram alocados R$ 711.705.000 e executados, até 28 de outubro, R$ 597.478.714,
correspondendo a um percentual de execução de 83,9%.
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Relativamente ao cumprimento da meta do superávit primário, cabe registrar que o
procedimento do Poder Executivo em oferecer cancelamento de despesas primárias para compensar
o financiamento de gasto dessa natureza com receita financeira deverá possibilitar o atingimento da
meta fixada.

Por último, registre-se a apresentação de uma única emenda ao PL em questão, de autoria
do nobre Deputado José Carlos Machado, de Sergipe, visando suprimir a suplementação pretendida
no anexo I do PL, bem como suprimir o cancelamento previsto do anexo II da mesma proposição,
sob o argumento de que a lei que criou a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico não
prevê o pagamento de auxílio-gás entre as hipóteses de vinculação da arrecadação dela derivada.

Observando essa lei, bem como o mencionado art. 177, § 4º, II, a, da Constituição Federal,
vemos que, além do financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo
e do gás e de programas de infra-estrutura de transportes, os recursos podem também ser
destinados ao “pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, de gás natural e
seus derivados e de derivados de petróleo”.

Isto posto, Sr. Presidente, embora essa roupagem operacional não esteja explícita nas
hipóteses de destinação dos recursos da Lei nº 10.336/2001, o seu resultado econômico é o mesmo
pretendido pelo espírito dessa lei, qual seja o de reduzir o preço do gás para os consumidores de
baixa renda. Adicionalmente, a medida acha-se em plena consonância com o disposto no
retromencionado art. 5º, da Lei nº 10.453.

Em razão disso, resolvi não acolher a emenda do nobre Parlamentar.
VOTO
Tendo em vista a constitucionalidade, a juridicidade, o mérito e a técnica legislativa da

proposição, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 60/2003-CN, na forma encaminhada pelo
Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – É o relatório.
O parecer é favorável.
Em discussão. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a

matéria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, Sr. Relator, o PL trata da

concessão de 18 milhões para o Programa Auxílio-Gás. E os recursos destinados são de
cancelamento de reserva de contingência proveniente de receita própria e vinculada de Fundos da
Administração Indireta do Ministério dos Transportes — DENIT. Para que isso seja possível, em
função da necessidade do superávit primário, é feito o cancelamento de recursos da ANATEL e da
Agência Nacional de Águas. Da ANATEL, a fiscalização do serviço de telecomunicações e da
administração da unidade, e, no caso da Agência Nacional de Águas, recursos que estavam
alocados à remoção de cargas poluidoras de bacias hidrográficas.

Sr. Presidente, os recursos das agências são vinculados. Pagam não só as empresas, mas
também os usuários do sistema. Por exemplo, para fiscalização do sistema existe uma parcela
embutida em cada celular. Esses recursos agora são retirados, apesar de a lei dizer explicitamente
que são recursos vinculados à fiscalização. Então, retiram-se recursos da fiscalização obtidos pela
cobrança de taxas para resolver problema do Governo com relação ao Auxílio-Gás.

Sr. Presidente, Sr. Relator, essa solução não me parece compatível. Para essa
suplementação, evidentemente necessária, não há dúvida alguma, sugiro que o Governo obtenha
recursos de outra forma e não quebre todo o processo para manter a integralidade dos recursos
obtidos pelas agências, ainda mais quando são recursos pagos pelos agentes do sistema exatamente
para fazer a fiscalização.

Sugiro ao Sr. Relator que peça mais 24 horas de prazo, para que possamos encontrar
solução mais compatível, mais correta, de bom senso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – A matéria continua em discussão.
(Pausa.)
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Tem a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, esse PL tem forte apelo, porque um

programa inclusive criado no Governo do PSDB: o pagamento do Auxílio-Gás às famílias carentes.
Na última audiência, na presença do Presidente e do Diretor Financeiro da PETROBRAS, já

fazíamos chamamento sobre o preço do gás. Achávamos que a PETROBRAS podia ser indutora e
reguladora de um processo capaz de levar esse preço do GLP a uma situação mais palatável para a
sociedade, principalmente a carente. Esse é um programa vitorioso do Governo do PSDB.

Discutimos esse projeto no Colégio de Líderes e acordamos pela sua votação.
Portanto, mantenho o acordo que fizemos, muito embora considere profundamente

procedentes as inquietações apresentadas pelo colega Deputado Alberto Goldman. Penso que o
Governo deve, sim, sobre elas refletir, mas queremos o mais rapidamente possível o pagamento do
Auxílio-Gás às famílias carentes.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Com a palavra o Senador Geraldo

Mesquita Júnior.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, ouvi atentamente as ponderações, especialmente as do Deputado Alberto Goldman.
Mas vou manter o meu parecer, porque os recursos para financiar a despesa prevista neste projeto
são oriundos da anulação parcial da dotação funcional programática, reserva de contingência
proveniente de receita própria vinculada do Ministério dos Transportes. Trata-se de projeto de
fundamental importância e de prioridade absoluta para o Governo. Creio que em nada prejudicará
as funções elencadas por V.Exa. observadas no nosso relatório.

Portanto, mantenho o parecer nos termos exarados e submeto-o à apreciação dos nobres
colegas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Tem a palavra o nobre Deputado
Claudio Cajado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma
vez, quero fazer vistas a essa destinação da CIDE. Ainda que o objetivo seja nobre, ressalto que, no
Governo passado, não se utilizou recurso da CIDE para pagamento de qualquer benefício. Criamos
essa contribuição para manter e conservar as estradas federais e está havendo claro desvio de
finalidade. Isso não pode acontecer.

Sr. Presidente, na semana passada, votamos desvio de finalidade da CIDE para pagar
recursos de benefícios médicos, para pagar pessoal, e hoje estamos desviando a finalidade da CIDE
para aplicação no programa Auxílio-Gás. Ainda que o objetivo seja nobre, não podemos admitir que
esta contribuição esteja constantemente sendo desviada de sua finalidade precípua, que é manter e
conservar as estradas federais, que estão impactando negativamente o Custo-Brasil, causando
mortes.

Sr. Presidente, na BR-116, trecho Feira de Santana/Paraguaçu, Estado da Bahia, várias
carretas tombaram e causaram acidentes; na BR-242, assaltos constantes, carros danificados,
colisões frontais e laterais; a BR-324 está em estado deplorável. E ainda desviamos recursos da
CIDE para outras finalidades!

O Governo tem de descobrir outras fontes de recursos para as suplementações que não a
CIDE. Do jeito que está, vamos continuar fazendo com que o povo brasileiro pague impostos e não
veja o resultado revertido em seu benefício, finalidade da CIDE.

Ainda que entenda e reconheça a competência e os méritos do nobre Senador Geraldo
Mesquita Júnior, Relator da matéria, lavro com veemência o meu protesto, porque acho que outras
fontes poderiam ter sido alocadas para o pagamento do Vale-Gás, como foi no passado, e não
recurso da CIDE. É um absurdo o Governo desviar recursos de sua finalidade e deixar as estradas
do País em estado vergonhoso!

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Concedo a palavra ao Deputado
Vignatti.
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O SR. DEPUTADO VIGNATTI – Sr. Presidente, creio que o Senador Geraldo Mesquita Júnior
foi muito feliz no seu relatório. Não estamos retirando dinheiro da CIDE. É uma redução para
conseguir fazer adaptação ao superávit primário. Toda a alocação é do 111 para o 111. Não há
nenhuma alocação do 111 para o 174, como aqui foi mencionado. Então, o recurso da própria CIDE
é somente de adaptação. Quando se remove qualquer recurso, tem que se dizer de onde vai
contingenciar para o superávit primário. É isso o que está sendo feito.

Apenas para efeito de esclarecimento, nas páginas 2 e 3 fica clara essa transferência de
recurso. Está corretíssimo o relatório proposto pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior. Não estamos
desviando recursos nem da Agência Nacional de Água nem da Agência Nacional de
Telecomunicações, mas, sim, fazendo o contingenciamento para o superávit primário do Orçamento
federal.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, ouvi atentamente os

Parlamentares que me antecederam, Deputado Claudio Cajado e Deputado Vignatti.
Congratulo-me com o relato feito pe lo Deputado Claudio Cajado, porque é o espelho da

realidade. Este crédito suplementar realmente cancela recursos e suplementa da fonte CIDE, a
Fonte 111. E a emenda constitucional prevê a aplicação desses recursos para o pagamento de
subsídios de transporte de álcool, combustível de gás natural, seus derivados e de derivados de
petróleo, financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás,
financiamento de programas de infra-estrutura e transportes, mas não dispõe de recursos.
Lamentavelmente, essa é a prática que vem sendo adotada desde quando criamos essa Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico — CIDE.

Ora, a própria mensagem do Ministério está cancelando recursos na reserva de contingência
da fonte CIDE do Ministério das Minas e Energia. Será que não havia outro recurso para ser
cancelado? É claro que sim. Há recursos da Agência Nacional do Petróleo, há recursos próprios para
atendimento à assistência social. O Vale-Gás é assistência social. Há recursos no Fundo de
Combate e Erradicação à Pobreza. Há recursos da Seguridade Social que estão contingenciados.
Então, por que retirar os recursos da CIDE? Claro, anular reserva de contingência é salutar; o
objetivo é salutar, mas há outras fontes. Vamos usar os recursos da CIDE para os fins a que se
destina.

Criamos essa contribuição, mas não para gerar superávit primário, não para pagar os
aposentados. Para pagar os aposentados há recursos do Tesouro, há a arrecadação própria da
Previdência Social.

Sr. Presidente, está tudo errado! Temos de consertar a situação. Portanto, nós, do Partido da
Frente Liberal, vamos votar contra essa matéria.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Amir Lando.
O SR. SENADOR AMIR LANDO – Sr. Presidente, esta matéria foi objeto de larga discussão

no Colégio de Líderes, onde obteve aprovação unânime, e o parecer foi aprovado. De forma que a
matéria é consensual. É evidente que respeito os protestos. Sempre que há oportunidade, a
Oposição é doura, implacável. Mas aqui, parece-me, não lhe assiste a razão.

Na alínea “a” do inciso II do art. 177 da Constituição, introduzido pela Emenda
Constitucional nº 33, não há dúvidas quanto à destinação de subsídios a preços ou pagamentos de
transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e de derivados de petróleo.

Exegese, porque cada um é o ator do entendimento. Mas agradeço a todos a colaboração.
Antes de encerrar, peço ao Sr. Presidente que me deixe fazer um apelo especial aos Líderes.
Temos o Projeto de Lei nº 41. Trata-se de suplementação de 50 mil reais: 30 mil para o

Ministério da Cultura, produção e difusão cultural, e 20 mil para o Ministério da Educação. Peço
aos Líderes que, de comum entendimento, possamos introduzir a extrapauta para a votação desse
projeto.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, vamos esgotar a matéria que já foi
negociada, para depois discutirmos outro assunto.
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O SR. SENADOR AMIR LANDO – Mas faço este apelo desde logo.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – O apelo está feito.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Senador Amir Lando, essa matéria será

apreciada posteriormente.
Tem a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 60/03, do Congresso

Nacional, abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito
suplementar no valor de 18 milhões para reforço, dotação constante da Lei Orçamentária vigente e
dá outras providências. Todos nós concordamos com a suplementação — nada mais justo. Mas não
concordamos com o cancelamento. Não podemos concordar com a retirada de recursos da CIDE,
quando as estradas do País se encontram em estado lastimável, provocando acidentes, insegurança.
Inclusive o transporte é onerado na medida em que as estradas provocam mais prejuízos aos
transportadores e aos produtos.

O Governo tem que dar uma satisfação à Casa, especialmente a esta Comissão, sobre os
recursos da CIDE. Qual a programação do Governo a respeito da utilização desses recursos?

Portanto, concordo com o representante do partido, nesta Comissão, Deputado Pauderney
Avelino. Votaremos contra, porque não concordamos com o cancelamento. Concordamos, sim, com
a suplementação. Estamos totalmente de acordo com o Líder Pauderney Avelino.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara, contra o voto dos Deputados Pauderney Avelino, Claudio Cajado, José

Rocha e Alberto Goldman.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, anuncio à Casa que havia

solicitado a V.Exa. aquela inversão do Projeto de Lei nº 53. Havia de fato diferença de entendimento.
Depois dos devidos esclarecimentos, votaremos tal qual o Relator, sendo que a parte desmembrada
ficará para depois. S.Exa. nos adiantou que, se houver necessidade, ele apresentará parecer em
plenário. Inclusive, se houver sessão do Congresso Nacional antes, S.Exa. acolherá pedido de
urgência para votação direta no plenário, por já dispor praticamente de todas as informações sobre
o detalhamento das inversões do Ministério do Esporte.

Então, chegamos a um bom entendimento. Agradecemos aos Deputados Machado e José
Rocha o empenho. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Como a matéria já foi discutida,
passemos à votação do PL nº 53 — Relator Deputado Machado.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Palmas.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Palmas.)
Aprovado no Senado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Pela ordem, Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Quero registrar o voto contrário ao PL nº 53.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Registrado o voto contrário do Deputado

Anivaldo Vale.
Há requerimentos pedindo a inclusão de matéria na Ordem do Dia, de autoria do Deputado

Virgílio Guimarães. Em cumprimento ao acordo de ontem, S.Exa. requer a inclusão dos Projetos de
Lei nºs 38, 39 e 42.

Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
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Aprovado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Passaremos agora ao Projeto de Lei nº 38.
Projeto de Lei nº 38/2003-CN, que "Abre ao Orçamento de Investimento para 2003, em favor

de diversas empresas estatais, crédito suplementar no valor total de R$ 1.158.981.531,00 (um bilhão,
cento e cinqüenta e oito milhões, novecentos oitenta e um mil e quinhentos e trinta e um reais), e reduz
o Orçamento de Investimento de diversas empresas no valor global de R$ 1.327.250.629,00, (um
bilhão, trezentos e vinte e sete milhões, duzentos e cinqüenta mil e seiscentos e vinte e nove reais),
para os fins que especifica". Autor: Deputado Pauderney Avelino.
Voto: favorável.

Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, o projeto de lei em exame, cuja

ementa V.Exa. já leu, abre ao Orçamento de Investimento para 2003, em favor de diversas
empresas estatais, principalmente a PETROBRAS, mas também Furnas e várias outras, crédito no
valor de R$ 1.158.981.531,00 e reduz o Orçamento de Investimento de diversas empresas no valor
global de R$ 1.327.250.629,00.

Foram apresentadas 18 emendas ao projeto de lei, no prazo regimental, pelos Deputados
Anivaldo Vale, emendas de 1 a 3; Júlio Cesar, de 4 a 6; Sérgio Guerra, 7; Pastor Frankembergen, 8
e 9; Carlos Eduardo Cadoca, 10; Pauderney Avelino, 11, 12 e 16; Severino Cavalcanti, 13; Eduardo
Sciarra, 14; José Borba, 15; João Caldas, 17; Machado, 18.

Rejeitei todas essas emendas.
Esse crédito trata de suplementação para o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, o

Banco do Brasil, o Grupo ELETROBRÁS, a Centrais Elétricas Brasileiras, Furnas, a PETROBRAS, a
Companhia Docas do Pará, a TRANSPETRO e a PETROBRAS Distribuidora.

Portanto, somos favoráveis a que o projeto seja aprovado conforme o texto encaminhado pelo
Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é favorável.
Tem a palavra o Deputado Anivaldo Vale, para discutir a matéria.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer

um apelo diretamente à direção do Banco do Brasil. Nesse PL, é feito um cancelamento de fonte
para instalação de agências no Estado do Pará.

No Estado do Pará, especialmente no nordeste paraense, existe uma situação sobre a qual
acho que o Banco do Brasil tem de refletir. Digo isso como uma pessoa da casa, um funcionário de
carreira. O Banco do Brasil deixou de instalar no Estado do Pará 2 agências, uma no Município de
Viseu e a outra no Município de Santa Luzia do Pará. No caso deste último, porque passou a exigir
do Município, que recebe fundo de participação desse tamanhinho, e cada dia diminuído, despesa
que ia na faixa de 270 mil reais.

Sr. Presidente, qual o Prefeito que, diante da Lei de Responsabilidade Fiscal, vai poder gastar
270 mil reais para instalar uma agência do Banco do Brasil?

O Banco do Brasil tem uma história que se confunde com a do próprio País. Principalmente
nessas regiões pioneiras, desenvolve trabalho alavancador do processo de desenvolvimento, de
atendimento aos segmentos produtivos, de geração de emprego e renda. Não é justo o que está
sendo exigido desses Municípios. Menos justo ainda é o cancelamento dessa rubrica para instalação
de agências, no valor de R$ 1.019.647,00. Se essa postura está sendo implementada em outras
regiões carentes como a nossa, certamente o Banco do Brasil passa a ter visão única e exclusiva de
mercado, esquecendo sua função de governo.

Seria também interessante que pelos recursos transitados a custo zero no Banco do Brasil e
na Caixa Econômica fosse exigida deles remuneração a taxas de mercado. São recursos da
sociedade, do Governo Federal, que transitam diariamente, como para pagamento de funcionário
público e do Fundo de Participação de Estado e Município. Certamente a instituição precisa rever
sua posição.
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Não vamos obstar o andamento do processo, mas fica o registro do nosso voto contrário,
porque certamente isso está acontecendo em outras regiões do País.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados o parecer do Deputado Pauderney Avelino. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados, com o voto contrário do Deputado Anivaldo Vale, do

PSDB.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, permita-me fazer uma rápida

observação, que não pude fazer em tempo. O meu voto também é contrário, porque está inserido
nesse projeto de lei enorme gasto com instalações de agências de vários bancos, de várias
instituições estatais. Mais uma vez, está se gastando mais em custeio do que nas finalidades das
empresas estatais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Registrado o protesto de V.Exa.
Passemos à apreciação do Projeto nº 39.
Apreciação do relatório do Projeto de Lei nº 39, de 2003, que "abre aos Orçamentos Fiscal e

da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
do Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar no valor global de R$ 38.213.024,00”.

O Relator é o Deputado Wasny de Roure, favorável ao projeto.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a

matéria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator ainda não apresentou o

parecer.
Como o Deputado Wasny de Roure não está presente, peço ao Deputado Virgílio Guimarães

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

relatório, coma a vênia de V.Exa., vou ler apenas o voto:
“Assim, diante do exposto, votamos pela rejeição das emendas

apresentadas e pela aprovação do Projeto de Lei nº 39/2003-CN, na
forma da proposta do Poder Executivo.

Sala das sessões, dezembro de 2003.
DEPUTADO WASNY DE ROURE
RELATOR”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório.
Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, estou apresentando destaque a este

projeto de lei, referente ao cancelamento de funcionais programáticas que atendem ao Projeto de
Apoio ao Sistema Estadual de Pesquisa Agrícola e Assistência Rural do Paraná, EMATER do Paraná,
no valor de 684 mil reais, e ao Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Rural dos Municípios do Estado
do Paraná, no valor de 700 mil reais.

São 2 emendas da bancada do Paraná que foram cortadas para acréscimo ao Ministério da
Agricultura e Abastecimento como verba Administração da Unidade — Nacional. Quero manter
esses 2 valores nas emendas do Estado do Paraná. Conversei com o Relator e pedi o atendimento.
S.Exa. ficou de considerar. Não contava com a ausência do Relator. De qualquer maneira, solicito
ao Deputado Virgílio Guimarães o atendimento à reposição dos valores relativos à bancada do
Paraná cortados.

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

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, acolhemos o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação o projeto, ressalvados os destaques.
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Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Em discussão o destaque do Deputado Ricardo Barros, Emenda nº 5, Destaque nº 1.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Consta no avulso: PL nº 39, Emenda nº 5,

Deputado Ricardo Barros. Há também emendas dos Deputados José Borba e Eduardo Sciarra, do
mesmo teor, Emendas nº 10 e 11. Considero todas igualmente atendidas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto.
“I - Suplementar
Órgão: Ministério da Agricultura
Funcional Programática: 20.606.0806.1494.1854
Apoio ao Sistema Estadual de Pesquisa Agrícola e Assistência Técnica
no Estado do Paraná
Valor: R$ 684.743,00
Funcional Programática: 20.605.0806.1494.1856
Apoio ao Desenvolvimento Rural nos Municípios do Paraná
Valor: R$ 700.000,00
II - Cancelar
Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária
Funcional Programática: 20.122.0750.2000.0001
Administração da Unidade — Nacional
Valor: R$ 1384.743,00”.

Com a palavra o Deputado Virgílio Guimarães, para proferir parecer sobre o destaque.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, conforme anunciado, em

homenagem muito especial ao Deputado Ricardo Barros e à bancada do Paraná e não havendo
nada contra por parte do Ministério, nosso parecer é favorável ao destaque apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator é favorável ao destaque.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Relatório apresentado ao Projeto nº 42/2003-CN, que “abre ao Orçamento da Seguridade

Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$
781.812.200,00”.

Relator, Deputado José Rocha, a quem concedo a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Projeto de Lei

nº 42/2003, do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministérios da Saúde, o valor de R$ 781.812.200,00, para reforço de dotações consignadas
na Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências.

Este projeto de lei visa adequar o orçamento de diversas unidades do Ministério da Saúde a
suas reais necessidade de execução. Ele gerou muita discussão em diversas bancadas, tendo em
vista que, ao suplementar determinadas dotações, estava cancelando dotações de vários Estados,
inclusive da Bahia, do Pará e do Amazonas. Inicialmente, tivemos dificuldade para chegar a esse
relatório, tendo em vista as necessidades reais que esses Estados tinham desses recursos para
manutenção dos seus serviços na média e alta complexidade.

Depois de diversas reuniões com técnicos do Ministério da Saúde e assessores do Ministro e
com a Liderança do Governo nesta Casa, chegamos a um acordo feito no Colégio de Líderes, dirigido
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por V.Exa., no gabinete da Presidência desta Comissão, e foi firmado compromisso pelo Governo e
também pelo Ministério da Saúde, avalizado pelo Líder Amir Lando e pelo Vice-Líder Virgílio
Guimarães, no sentido de que os Estados que estavam sendo prejudicados por conta dos
cancelamentos das suas dotações orçamentárias seriam recompensados com recursos de
investimentos de média e alta complexidade, como também, no caso da Bahia, por intermédio do
Projeto Alvorada, ligado ao Ministério da Saúde.

Portanto, em função do compromisso da Liderança do Governo nesta Comissão e do
compromisso do Ministro, por meio dos seus assessores, exaramos este parecer.

Foram apresentadas 88 emendas ao projeto, das quais diversas foram consideradas
inadmitidas e outras foram rejeitadas, chegando ao seguinte voto:

“Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo se
acha articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito suplementar,
uma vez que objetiva suplementar o atendimento de gastos previstos na Lei Orçamentária
Vigente, e que foi formulada de acordo com o que determina a Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, e a Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2003 (LDO 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 42, de 2003-CN, na forma apresentada
pelo Poder Executivo”.

Este nosso parecer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer, favorável ao

projeto.
Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com a

mesma veemência com que me insurgi contra o desvio de finalidade da CIDE, quero me opor a essa
suplementação, por um motivo muito simples. Esta Comissão não está sendo respeitada pelo
Ministério da Saúde. O Ministro da Saúde, por meio das ações desenvolvidas no seu Ministério, não
respeitou a deliberação desta Comissão de Orçamento e do Congresso Nacional quando votamos a
Lei Orçamentária de 2003. Isso porque essa suplementação é para resolver um problema: a política
adotada pelo Ministério de beneficiar Estados ricos em detrimento dos Estados mais pobres da
Federação, especificamente das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excetuando Brasília.

Ano passado, quando votamos o orçamento para a Saúde nesta Casa, levamos em
consideração a disparidade regional. O per capita da Saúde, principalmente no Norte e no Nordeste,
é infinitamente menor do que o do Sul e do Sudeste do País. Assim, resolvemos recompor essa
perda no Orçamento, o que não foi fácil. Foi uma árdua luta que as bancadas da Bahia, de Sergipe,
do Amazonas, da Paraíba, do Ceará, do Pará, enfim, as bancadas do Norte e do Nordeste travaram
para que pudéssemos impedir, na Saúde, a odiosa discriminação da falta de investimento no setor,
principalmente em relação a alta e média complexidade.

O argumento do Ministério é que se incluem recursos onde já está instalada toda essa
aparelhagem. Mas, Sr. Presidente, se permanecermos com essa filosofia equivocada, nunca vamos
fazer com que o Estado da Bahia, por exemplo, possa se igualar ao Estado de São Paulo, que já tem
toda sua estrutura montada para a alta e média complexidade. Se não houver investimentos do
Ministério da Saúde no setor da saúde do Estado da Bahia, não seremos capazes de alcançar o
Estado de São Paulo, por exemplo. Nada contra o Estado de São Paulo, mas tudo a favor da Bahia.

Não podemos permitir que o País não priorize as regiões menos desenvolvidas com
investimentos do Governo Federal. E quando recompusemos essa desigualdade, ficamos frustrados
em ver que o Ministério da Saúde não quis saber sobre o que deliberamos, simplesmente mantendo
sua política, segundo alguns, respaldada pelo CONASS. Mas, segundo informações dos Secretários
de Saúde de Estado, inclusive da Bahia, o CONASS apenas atendeu a um pleito ou solicitação, que
não seria a política de cima a baixo promovida pelo Ministério da Saúde.

Portanto, Sr. Presidente, voto contra este projeto, porque não podemos permitir esse
procedimento do Ministério da Saúde, ainda que ao nobre Relator baiano, nosso conterrâneo,
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Deputado José Rocha, reconheça o mérito de atender à reclamação do Ministério da Saúde, com o
compromisso de que, a partir do próximo ano, sejam atendidos os Estados e as regiões menos
desenvolvidas.

Assim, Sr. Presidente, quero lavrar meu protesto, reconhecendo os méritos do Deputado
José Rocha no seu relatório, que dá ao Ministério da Saúde e ao Governo Federal como um todo a
oportunidade de irem diminuindo essa desigualdade. Na verdade, é uma confiança que está sendo
depositada, inclusive avalizada por Líderes desta Casa, de que essa situação não vai permanecer.
Mas me posiciono, pedindo inclusive vênia ao Relator, Deputado José Rocha, para que compreenda
que, ainda ressaltando a confiança em S.Exa., precisamos demonstrar que não estamos satisfeitos
com esse tipo de procedimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, lamento muito que o Deputado Cajado

tenha tomado uma posição na reunião de Líderes e hoje tenha adotado outra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, se este relatório está sendo pela aprovação, é

porque houve acordo e consentimento do Deputado Claudio Cajado na reunião de Líderes presidida
por V.Exa. Não admito que o Deputado Claudio Cajado, do meu partido e do meu Estado, venha
votar contra relatório que consentiu quando foi discutido na reunião de Líderes desta Comissão.
Surpreende -me muito que o Deputado Claudio Cajado tenha neste momento posição que não teve
quando da decisão sobre este relatório.

Portanto, Sr. Presidente, neste instante, comunico, em nome do PFL, que este relatório teve
acordo de todas as bancadas que tinham levantado problemas, a exemplo do Amazonas,
representado aqui pelo Deputado Pauderney Avelino; do Pará, representado pelo Deputado Anivaldo
Vale; de Sergipe, representado pelo Deputado Machado. Enfim, todos concordaram, na reunião de
Líderes desta Comissão presidida por V.Exa., que este relatório seria aprovado na forma em que
apresentei.

Portanto, estranho muito a posição do Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, fui citado e, com base no Regimento,

quero falar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Ainda que exista surpresa de minha parte com

respeito à reação do Deputado José Rocha, meu companheiro, inclusive coordenador da bancada da
Bahia, quero dizer a S.Exa., com toda a serenidade, que fizemos vários acordos no Colégio de
Líderes em relação às matérias que estão sendo votadas agora, e eu e S.Exa. o Sr. Deputado José
Rocha votamos contra o Projeto de Lei nº 60, do vale-gás. Estava acordado, para que pudéssemos
votar.

S.Exa. precisa ver, de forma clara, a diferença entre pautarmos as matérias para serem
deliberadas e o posicionamento de cada Parlamentar. Não quero ir de encontro ao relatório do nobre
Deputado José Rocha, porque eu sei que S.Exa. o fez com a anuência de todos nós, demonstrando
confiança em que a política do Governo vá mudar. Mas este voto que eu lavro aqui é de protesto, e
não contra o relatório de V.Exa., o qual elogiei. Então, Deputado José Rocha, acho que V.Exa.
poderia ter um pouco mais de serenidade para entender os seus companheiros — porque além de
nosso colega nesta Comissão é coordenador da bancada baiana — e perceber que não há nada
contra o seu relatório, muito pelo contrário.

Agora, meu voto contrário eu mantenho, em função dessa política que prejudica os Estados
menos desenvolvidos, prejudica a Bahia. Se a partir do próximo ano, com base no que estamos hoje
deliberando aqui, o Ministério da Saúde fizer alguma modificação, terá valido a pena a confiança
que estamos depositando.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, devo dizer a V.Exa. que tenho toda a
serenidade de que fala o Deputado Claudio Cajado. O que não admito é S.Exa. concordar com o
nosso relatório e aqui votar contra ele, dizendo que prejudica a Bahia. Jamais faria um relatório que
prejudicasse a Bahia. O que fiz foi em função de um acordo no sentido de a compensação ser feita
pelo Governo, firmado na presença do Deputado Claudio Cajado, que esteve no Ministério comigo.
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Estivemos com o assessor do Ministro da Saúde, ocasião em que foi assegurado que os recursos
seriam compensados por meio do Projeto Alvorada e de investimentos numa maternidade em
Salvador e num hospital no oeste da Bahia de média e alta complexidade.

Portanto, a Bahia não será prejudicada em função desse relatório, porque há a palavra
empenhada pelo Governo no sentido de compensar esses recursos por meio desse investimento,
acordo esse firmado na presença do Deputado Claudio Cajado, no Ministério da Saúde.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu confirmo, Sr. Presidente. Não quero bater boca
com o Deputado José Rocha, mas estou dizendo de forma clara que estou votando contra a política
do Ministério da Saúde. Deputado José Rocha, V.Exa. deveria ter o mínimo respeito por um
Deputado que elogiou o seu relatório. E não neguei em momento algum que participei da reunião e
que a Bahia será recompensada. Estou posicionando-me contra essa política, e V.Exa. deveria
respeitar essa posição e não ficar achando que meu voto vai de encontro ao relatório.

Então, quero manter a minha posição, Sr. Presidente, como disse anteriormente, elogiando o
relatório. Reconheço o esforço, os méritos de S.Exa., mas não aceito de ninguém patrulhamento do
posicionamento que tomo nesta Casa em relação a políticas equivocadas oriundas de alguns
segmentos do Governo.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Peço a palavra pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Anivaldo

Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, vamos observar as inscrições, porque

estou pedindo a palavra desde o início, e tanto V.Exa. como a secretária só olham para o lado
direito.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estão inscritos os seguintes Srs.
Deputados: Pauderney Avelino, Gilmar Machado, Wasny de Roure, Anivaldo Vale, e agora Virgílio
Guimarães.

Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, entendo que nós da Comissão

de Orçamento fizemos um trabalho sobre a equalização do SUS no ano passado que já vinha sendo
perseguido, e finalmente conseguimos aprová-lo. Conseguimos a equalização do SUS, prevista para
o exercício de 2003 e não executada pelo Governo. A não-equalização pune os Estados,
principalmente os menos aquinhoados. Pune o Amazonas, o Pará, a Bahia, a Paraíba, o Maranhão,
o Ceará, Sergipe; enfim, pune Estados que têm feito esforços no sentido de melhorar e trazer para
suas populações procedimentos de média e alta complexidade.

Lamentavelmente, o Estado do Amazonas ostenta a pior média nacional quanto a esses
procedimentos de média e alta complexidade. Não conseguimos entender por quê, já que aquele
Estado aplica há mais de 3 anos mais de 20% de sua receita corrente líquida no setor de saúde para
melhorar as condições do atendimento não apenas básico, mas também os procedimentos de média
e alta complexidade.

O que aconteceu? Fizemos justiça no ano passado, exatamente equilibrando esse per capita
da equalização do SUS, valores que colocavam o Amazonas em último lugar e o Pará em penúltimo
lugar na tabela. Ora, não podemos concordar com isso. Sem investimentos, não há como haver o
desenvolvimento desses procedimentos.

Lamento que o Executivo não tenha feito a execução orçamentária. Em visita a S.Exa. o Sr.
Ministro da Saúde, no início do ano, com a bancada do Amazonas e o Governador do Estado,
ouvimos do Ministro que não nos poderia atender por não ter recursos suficientes, devido ao fato de
o Ministro da Fazenda não haver repassado recursos para o atendimento desses programas.

Fizemos novas reuniões, esforçando-nos no sentido de buscar a execução orçamentária, a
equalização do SUS, mas não obtivemos sucesso, porque o Ministro alegou não ter recursos.
Recorremos então ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde — CONASS, que trata dos
procedimentos junto ao Ministério da Saúde de Estados e Municípios. Soubemos que os Estados e
essa programação não tinham condições de ser atendidos em razão de que alguns daqueles Estados
ainda não tinham sido enquadrados na gestão plena.
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Já foi aprovada a gestão plena para o Estado de Amazonas a partir de janeiro do ano que
vem, e também para a Bahia, Sergipe, Pará e alguns Estados que se têm esforçado para desenvolver
sua medicina e esses procedimentos de média e alta complexidade. O Governo comprometeu-se a
elevar, a partir de janeiro do ano que vem, o per capita do atendimento básico e também o dos
procedimentos de média e alta complexidade.

Entendemos que o ano de 2003 está perdido e não pode ser recuperado. Lamentavelmente,
todo o esforço que fizemos foi jogado por terra. Todo o esforço do Governo do Amazonas, bem como
dos Governos da Bahia, do Pará, de Sergipe, da Paraíba e do Ceará, os ditos Estados periféricos,
realmente não foi recompensado.

Precisamos, Sr. Presidente, buscar condições para cumprir o que decidimos, votamos e
aprovamos nesta Comissão. Vamos dar esse voto de confiança.

Quero ressaltar o trabalho digno e correto do Deputado José Rocha. Fizemos várias reuniões
com os Secretários de Saúde dos Estados que citei. Acredito que o Governo honrará esses
compromissos. Entendo que vamos votar atendendo ao Relator e a essa determinação, tentando
fazer com que no próximo ano o que votarmos aqui seja cumprido, a fim de que os principais
agentes de saúde não sejam a VARIG, a TAM e a VASP, as companhias aéreas em geral, que
transportam os doentes desses Estados para serem tratados em São Paulo.

Vamos votar esse projeto com o compromisso de o Governo fazer as compensações
mencionadas pelo Deputado José Rocha no próximo ano, compromisso esse assumido pelo
Ministério da Saúde.

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

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser breve.
Quero apenas cumprimentar o Deputado José Rocha pelo relatório, pelas questões que apresentou.
Estamos nesta Casa para praticar o debate. O Parlamento é exatamente para isso. Mas fiquei
preocupado com algumas expressões e questões aqui apresentadas, que demonstram que realmente
temos muito a fazer.

A exposição do Deputado Pauderney mostra que o País se encontra em uma situação muito
ruim, que hoje temos um fosso, uma divisão no Brasil entre os que têm e os que não têm. Vejam a
situação que encontramos e que o Presidente Lula assumiu. S.Exa. reconhece que a média e a alta
complexidade não foram atendidas numa parte do País. Estiveram 8 anos no Poder e não
conseguiram resolver essa situação. Não sou eu quem digo, mas o Deputado Pauderney Avelino,
segundo o qual temos 2 Brasis. O Presidente Lula quer exatamente integrar o Brasil, fazer com que
todos possam ter a alta e a média complexidade.

Quero votar esse projeto e o relatório que o Deputado José Rocha nos ajudou a elaborar. Sei
que o Deputado Alberto Goldman também vai votar, porque conhece a situação. Vamos conseguir
juntar o País em um só Brasil, de todos, onde todos possam ter a alta, a média complexidade e o
tratamento inicial. É isso o que queremos. Vamos todos votar juntos pela saúde do nosso povo,
Deputado Alberto Goldman.

Eu não estava inscrito, mas precisava falar depois dessa exposição. No próximo ano teremos
o primeiro Orçamento do Governo Lula. Está aqui o nosso Relator do PPA, o Senador Saturnino,
que vai receber as emendas que, tenho certeza, virão de todas as Regiões do Brasil, em especial do
Nordeste e do Norte, para que possa chegar a essas Regiões a alta complexidade na área de saúde.
Espero que as bancadas dos Estados tenham apresentado projetos e propostas. Tenho certeza de
que nosso Relator vai acatá-las, para que possamos de fato unificar este País.

Parabenizo mais uma vez o Deputado José Rocha pelo Relatório, pelas críticas que fez. Nosso
Governo está aberto. Temos sensibilidade. Se cometemos alguns equívocos — e o Deputado José
Rocha percebeu alguns problemas e alertou-nos —, aceitamos sugestões. Sabemos das condições
em que encontramos o País, mas tenho certeza de que com a ajuda de todos vamos conseguir
melhorá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Wasny de
Roure.
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O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, não poderia ser omisso quando está
exposto um colega que assumiu a tarefa de relatar uma matéria difícil, sobretudo por causa da
magnitude do valor envolvido e por ser uma área extremamente sensível. Sou solidário ao Deputado
José Rocha porque teve a habilidade necessária para corrigir o projeto e negociar com o próprio
Governo e com os Secretários de Saúde.

Sr. Presidente, é natural que mesmo com a aprovação da proposta orçamentária deste ano
houvesse ajustes na execução orçamentária. Com a mudança de Governo, a vitória do Governo
Lula, é claro que isso aconteceria. Quem lida nessa área sabe que isso é muito natural. Esse
processo de transparência e de diálogo gera responsabilidade. Portanto, não poderia furtar-me a
prestar meu apoio, minha solidariedade, e cumprimentar o Deputado José Rocha.

Sr. Presidente, creio que matéria de saúde é fundamental. Ninguém vai discutir se o
Amazonas, o Pará ou a Paraíba estão sendo prejudicados, em benefício do Rio de Janeiro.
Precisamos ter os centros de excelência porque eles cumprem determinada função, mas também
precisamos ter ações de prevenção na ponta, e ações curativas. Diga-se de passagem que a equipe
técnica do Ministério da Saúde, mesmo no Governo anterior, foi sobretudo responsável pelas ações
de governo na área de saúde. Não foi apenas responsabilidade do Governo Fernando Henrique, mas
dos próprios técnicos que ajudaram a formular essas propostas e a executá-las. As questões da
saúde e da educação perpassam as diferenças políticas e ideológicas. Naturalmente, cada Governo
tem um carimbo, tem um processo de gestão. Precisamos ter esse entendimento e essa
responsabilidade.

Cumprimento o Deputado José Rocha pelo relatório, pelo acordo firmado, com a certeza de
que com o monitoramento dos Governos estaduais seremos capazes de executar o que foi decidido
nesta Comissão. Não é fácil dar respostas a questões concretas, sobretudo no que diz respeito a
uma área tão sensível como a da saúde. Espero não termos Parlamentares usufruindo da desgraça
alheia para expor o próprio Orçamento.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recordo-me
muito bem do esforço feito nesta Comissão para corrigir essa distorção quando discutimos o
Orçamento no ano passado. Estava presente inclusive um Deputado do Pará que não está mais
aqui, o Deputado Giovanni Queiroz. Juntos, trabalhamos para equilibrar a questão per capita.

A situação que se apresenta hoje, com a retirada de R$ 120 milhões do Pará, deixa-nos
diante de uma encruzilhada, Sr. Presidente, pelo fato de não termos uma estrutura capaz de utilizar
esse recurso como as disponíveis em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, construídas ao
longo do tempo. Passamos a ser apenados. Ficamos num impasse: porque não há estrutura não se
recebe o recurso; para se fazer a estrutura precisa-se do recurso, e o Governo não tem dinheiro para
fazer o aporte desses recursos para a infra-estrutura. É o nosso dilema: quem vem primeiro, o ovo
ou a galinha? Em razão disso somos prejudicados.

No momento em que se retira o crédito de R$ 120 milhões do Pará, temos de fechar questão.
Não podemos permitir isso, porque o Ministério da Saúde, em vez de trabalhar em sintonia com
aquilo que foi deliberado pela Comissão de Orçamento e pelo Congresso Nacional, passou a eleger
as prioridades em função dos Conselhos de Secretários. A partir daí aumentou ainda mais a
distorção.

O relatório do Deputado José Rocha foi amplamente discutido com todos os partidos, com o
PSDB, com todos Parlamentares. S.Exa. não tinha outra forma de apresentar o relatório senão essa.
Mas há um ponto positivo nesse processo — aliás, 2, Sr. Presidente. Primeiro, em razão dessa
dificuldade, o Ministério abriu as portas para ouvir os Secretários dos Estados. Lá estiveram os
Secretários do Pará, do Amazonas, de Sergipe, do Ceará, da Bahia, e todos eles explicitaram aos
técnicos do Ministério que se aprovado o crédito na forma como proposto seus Estados seriam
prejudicados.

O Ministério foi sensível, sim, na medida em que orientou os Secretários a apresentarem um
plano capaz de apontar suas necessidades para o corrente exercício e a partir do ano que vem ser
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inserido no Orçamento. E assim foi feito. Tivemos oportunidade de discutir com os Secretários.
Nosso Secretário, em particular, discutiu com a Liderança do PSDB do Pará e com a do Governo,
com o Deputado Virgílio Guimarães.

O segundo ponto positivo desse processo é que há um compromisso, sim, de o Governo fazer
a compensação por intermédio do Ministério da Saúde, como aqui explicitado e referendado pelo
Deputado Virgílio Guimarães — que chega neste momento para coordenar a bancada do Governo —
e pelo Senador Amir Lando.

Não temos por que deixar de aceitar o que foi acordado com os Secretários e contribuir para
a votação desse projeto. Quando da votação, já deixei muito claro na Comissão, não vamos pedir
verificação de quorum. Mas a posição do Pará é a de votar contra isso, sim. Somos contra a retirada
desse dinheiro do Pará. O Governo teve tempo, sim.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Mas isso não vai contra a saúde, Deputado?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não. Queremos acabar com esse negócio. V.Exa. é

um Deputado que merece todo o meu respeito, a minha consideração. Vou dar-lhe um presente
aqui: não vou sequer relatar o que diz a imprensa de lá sobre as condições da saúde. Somos
favoráveis à saúde, sim, e temos de continuar a ser. Mesmo porque no relatório preliminar,
apontado e lido pelo Deputado Jorge Bittar, condicionamos a aprovação ao cumprimento da
Emenda nº 29, que repunha os recursos para a saúde levantados pelo Deputado Rafael aqui dentro,
o que motivou todos os Deputados a irem a plenário para mostrar que precisavam apoiar a saúde.
Queremos apoiar a saúde.

Nossa contribuição é para o fortalecimento desse processo, Sr. Presidente . Se for retirado
dinheiro do Pará, do Ceará, do Amazonas, de Sergipe, da Bahia, certamente esse per capita em que
tanto pensávamos para o equilíbrio — hoje São Paulo está com quase 78%, o Rio com 88%, ou seja,
quase 100% —, no entanto, lá estamos amargando 42% a 45%, e o grande hospital seria o avião
para São Paulo ou Rio.

Queremos, sim, dar uma contribuição, mas queremos acreditar nesse compromisso feito
pelas Lideranças. Em nome desse compromisso, concordamos em votar esse projeto e registramos o
voto contra do Deputado Anivaldo Vale, mas acreditamos que esse processo vai ser corrigido em
2004. É voto de confiança que damos à Liderança e aos Membros do Governo, em nome da correção
dessa grande injustiça que experimentamos.

Ao longo dos anos, Sr. Presidente, construiu-se neste Brasil rico e desenvolvido uma
estrutura capaz de atender às necessidades do ser humano. Não tivemos esse privilégio, mas
queremos trabalhar para corrigir essa falha, buscar parte do tempo que se perdeu, seja com este
Governo, seja com outros.

Apresentamos nossa necessidade para ser apreciada por toda a sociedade brasileira. Não
nos podemos silenciar. Ao nosso lado encontra-se um representante do Ceará, que perde recursos
também, mas há compromisso do Governo de satisfazer às necessidades dos hospitais dessa região.
É isso que queremos. Em nome disso, concordamos com a votação do Projeto de Lei nº 42, mas com
o registro do nosso voto contra a retirada dos 120 milhões de reais do Estado do Pará.

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

Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, eu realmente não ia usar a

palavra, mas o Deputado Gilmar Machado incentivou-me a fazer alguma intervenção a respeito da
matéria.

A única extensão que temos, por enquanto, este ano, de alta complexidade — e queremos
que todos os Estados tenham alta complexidade — é o número de Ministérios. Isso realmente
transformou-se em alta complexidade, porque eles estão espalhados pela Esplanada dos
Ministérios, entulhados em vários prédios, sem apresentarem os resultados que desejamos.

A discussão do per capita é velha e todo ano a temos nesta Comissão. Lembro-me de uma
delas, depois de uma guerra noturna em torno do per capita, em que os Estados do Nordeste se
sentiam diminuídos por terem um per capita menor. E, aí, não é uma questão do ovo ou da galinha.
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Só se pode pagar o custeio desde que exista o serviço executado. Se o serviço não foi executado, não
existe custeio. Para executar o serviço é preciso equipamentos, prédios, é preciso, primeiro, fazer
investimento em vários Estados.

Eu reconheço a importância — e seria o primeiro a apoiar com todo entusiasmo — de termos
esse sistema em todos os Estados, até para que não ocorra o que aconteceu comigo. Após o término
de uma sessão nesta Casa na quinta ou na sexta-feira à noite fui a São Paulo fazer exames no
INCOR. Quem encontro na mesma fila? Os meus companheiros Deputados do Nordeste. Por quê?
Porque o INCOR tem equipamentos de alta complexidade. É só lá que se pode fazer esses exames.

Isso é bom? Não é bom para o Nordeste nem para o Sudeste. São Paulo acumula-se com
pessoas que vêm de outros Estados. A população de São Paulo sofre com isso também e,
evidentemente, a população do Nordeste que não tem sequer como se locomover para ser atendida.

Está claro para todos nós que é importante que os investimentos sejam feitos para que
amanhã possamos ter um per capita igual. Enquanto isso não se dá, é inevitável que o custeio do
serviço seja feito diferenciadamente; se os serviços são diferentes o custeio é diferente. É por isso
que o Estado do Rio de Janeiro consumiu do Orçamento mais do que todos os outros e é por isso
também que os outros Estados, que não têm alta complexidade para oferecer, são os que consomem
menos, não dá para gastar em cima de serviços que não foram executados.

Quero dizer que esperamos do novo Governo, de acordo com os desejos do Deputado Gilmar
Machado, que ele promova realmente a alta complexidade em todos os Estados, que tenhamos
equipamentos, prédios e hospitais. Não foi o que aconteceu neste ano, que foi o ano zero, com fome
zero, comida zero, atividade zero, funcionamento zero, competência zero. Por enquanto, tudo zero.
Quem sabe o ano que vem seja o ano do nosso crescimento econômico, o espetáculo do crescimento
econômico e seja o ano 10? Aplaudiremos também.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão. Em votação o
parecer do Deputado José Rocha.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara, com o voto contrário dos Deputados Alberto Goldman e Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, não votei contra, votei a favor. O

meu voto é a favor.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É, foi o Claudio Cajado que pediu.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, votação dos presentes não é? O Deputado

Claudio Cajado não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ah, sim. Fica só consignado em ata.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Encerrou a pauta, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Temos ainda aqui o requerimento do

Senador Amir Lando, que pede a inclusão na pauta do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 41,
de 2003, que abre crédito no valor de 50.000 reais, e o relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 49,
de autoria do Deputado Humberto Michiles.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, quanto ao Item nº 1, da Pauta
nº 38, que é o Projeto de Lei nº 49, não concordamos em votá-lo porque ainda não foi deliberado no
Colégio de Líderes e não há acordo. Portanto, gostaria de retirá-lo de pauta. Se houver, pode ser
levado mais tarde para a sessão do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Pauderney Avelino solicita a
retirada de pauta do Item nº 49.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, não entendi. O Deputado
Pauderney Avelino pediu o quê?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Para não entrar na pauta o 49.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O adiamento da pauta.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Está fora do acordo. Então, vamos retirar da
pauta, claro.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Faço apenas um apelo ao Deputado Pauderney
Avelino. Como (ininteligível), que pudéssemos, então, Senador Amir Lando, havendo sessão do
Congresso hoje e com os entendimentos da tarde, que ele pudesse ir diretamente para o plenário.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, esse projeto merece ampla discussão

com vários partidos, entre eles o PSDB.
Tivemos uma conversa recente com a Liderança do Governo aqui na Comissão, Deputado

Virgílio Guimarães e Senador Amir Lando, com o meu colega Paulo Rocha, do PT do Pará, Líder da
bancada do Governo, e estamos só aguardando, para liberação de votação desse projeto, uma
posição de São Paulo, que está sendo discutida entre o Governo de São Paulo e o Governo Federal.

O interlocutor dessa discussão é o colega Deputado Alberto Goldman. Se houver por parte de
São Paulo, do Goldman, a concordância, poderíamos levá-lo —, inclusive esse projeto não está na
pauta, não é objeto de discussão, a pauta que foi acertada e votada já está sendo esgotada — direto
para a reunião do Congresso logo à tarde, como foi proposto, para ser discutido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado...
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr.

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

Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Peço aos colegas que tenham compreensão

para limparmos a pauta e tentarmos votar agora, uma vez que boa parte dos integrantes da
Comissão de Orçamento se encontra presente.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Esse projeto, Sr. Presidente, também tem pendências em

relação à Bahia. Levamos isso ao conhecimento tanto do Relator quanto do Ministério dos
Transportes, no âmbito do próprio relatório e também no âmbito daquele Ministério. Até o presente
momento, não tivemos sinalização alguma, nem por parte do Relator nem por parte do Ministério,
com relação a essas pendências do Estado da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Alberto Goldman, solicito sua
opinião, por favor.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, o que estamos tentando é um
acordo sobre algumas questões relativas a São Paulo, como o Rodoanel e a Ponta da Alta Paulista.
Essa questão ainda não está totalmente resolvida. Sendo resolvida, não teremos nenhuma objeção a
colocá-la, a qualquer momento, na Comissão Mista de Orçamento ou até diretamente no Plenário.
Pode-se votar no Congresso Nacional ou no Plenário.

Parece que existe um acordo e apenas uma pendência. Resolvida essa pendência, far-se-á a
votação depois. Agora, evidentemente, não podemos concordar com qualquer introdução na pauta
neste momento, pois isso está fora do acordo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em face das ponderações feitas, vamos
votar apenas a inclusão do Projeto de Lei nº 41, redigido pelo Senador Amir Lando. Deixaremos o
outro para a tentativa de acordo.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Estamos buscando o entendimento para essa questão. Sei

que a solução, de imediato, é difícil. Faríamos aqui um compromisso de cavalheiros no sentido de
levar, se for este o entendimento, diretamente para o plenário na próxima reunião do Congresso.
Quero fazer essa consulta.
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O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Meu caro grande Líder, Sr. Presidente, quero
dizer que a Oposição já está sangrando de tanto que tem concedido para o Governo. Queremos ver o
gesto concreto. Não temos nem relatório aqui. Portanto, se houver atendimento àqueles
pressupostos, poderemos votar à noite, na sessão do Congresso. Hoje não podemos concordar,
nesta sessão.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Faço esse apelo. Parece-me que V.Exa., embora com certa
“raivosidade”, concorda com que vamos chegar a um entendimento e vamos poder votar
perfeitamente.

A questão do Rodoanel está praticamente equacionada, como todas as outras. Na bancada
do Pará, em que houve corte mais significativo, também já chegamos a entendimento entre
Oposição e Governo. Esta Comissão funciona assim.

Quero agora fazer apenas um apelo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos votar a inclusão do Projeto de Lei

nº 41, que trata da abertura de crédito de 50.000 reais.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator, Deputado Renato

Casagrande, é favorável ao projeto.
Passo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, como o relatório do Deputado

Renato Casagrande já foi distribuído, leio apenas o seguinte:
“Diante do que foi aqui relatado, somos pela aprovação do PL nº

41/2003-CN, na forma apresentada pelo Poder Executivo, e pela
rejeição, no mérito, da Emenda nº 1.

Nos termos do art. 9º, alínea “q”, do Regulamento Interno da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, estamos
indicando ao Presidente da Comissão, para inadmissibilidade, a
Emenda de nº 2 por contrariar o disposto no art. 47, inciso II, alínea “b”,
do Regulamento Interno da Comissão, onde estabelece que não poderão
ser admitidas emendas a projeto de lei de crédito especial quando
criarem subprojeto ou subatividade novos em unidade orçamentária não
contemplada no projeto de lei.”

Era o que tinha a ser relatado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
Em discussão.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra, para discutir, o

Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, somos favoráveis à aprovação do

projeto, mas lembro ao Ministério da Educação o registro que fizemos anteriormente em relação ao
atendimento dos Municípios, via Governo do Estado, como forma de não prejudicar o atendimento
do crédito que aqui foi aprovado, a fim de que os Municípios tenham oportunidade de ter um
veículo escolar para transportar seus alunos. Vários Municípios têm gastos com aluguel de veículo
para o transporte de aluno.

Faço esse chamamento ao Ministério da Educação, uma vez que tivemos ao longo do tempo
uma disposição muito forte em apoiar as ações desse Ministério.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Não havendo inscritos, está encerrada

a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
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Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Vou suspender a reunião, mas antes convoco outra para amanhã, às 10h, para dar

continuidade aos trabalhos de hoje.
A reunião está suspensa.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Declaro reiniciada a 26ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação
de matérias constantes das Pautas 37 e 38, de 2003.

Em face da falta de quorum, convoco nova reunião para terça-feira, às 14h30min.
Está encerrada a presente reunião.


