
 CONGRESSO NACIONAL
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Primeira Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

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

REALIZADA NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2003.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - Havendo número regimental para abertura dos
trabalhos, declaro aberta a 27ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 37, 39, 40 e
41, exercício de 2003.

Ainda não há número regimental para deliberação.
Determino o adiamento desta reunião para as 18 horas de hoje.
Está suspensa a presente reunião.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – Declaro reiniciada a 27ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação
das matérias constantes das Pautas 37, 39, 40 e 41, de 2003.

Suspendo a reunião e convoco outra para amanhã, às 9h30min, destinada à apreciação dos
relatórios setoriais referentes à proposta orçamentária para 2004, entre outras matérias.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 27ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação
das matérias constantes das Pautas nºs 37, 39, 40 e 41, de 2003.

Há número regimental para deliberação nas duas Casas do Congresso Nacional.
Passa-se à apreciação das atas das seguintes reuniões: 9ª reunião de audiência pública,

realizada em 26 de novembro de 2003, e 26ª reunião ordinária, realizada nos dias 02, 03 e 04 de
dezembro de 2003.

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

Não havendo discussão e conforme estabelecido na alínea “f”, art. 8º do Regimento Interno
desta Comissão, declaro as atas aprovadas.

Passa-se à leitura do expediente.
Solicito ao Sr. Deputado Gilmar Machado que faça a leitura.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - “Expedientes encaminhando justificativa de falta

às reuniões da Comissão:
1) Ofício nº 128, de 26 de novembro, do Deputado José Rocha, justificando ausência dos

dias 29 de abril, 03 de junho, 26 de agosto, 02 e 18 de setembro e 12 de novembro, tendo em vista
compromissos político-partidários e, ainda, nos dias 13 de maio, 24 de junho, 21 de agosto e 08 de
outubro, em virtude de viagem de missão oficial.

A solicitação foi deferida pela Presidência.
2) Ofício nº 369, de 1º de dezembro, do Deputado André Luiz, justificando ausência no

período de 1º a 05 de dezembro, tendo em vista atestado médico apresentado.
3) Ofício nº 666, de 02 de dezembro, da Senadora Lúcia Vânia, justificando ausência nos

dias 25 e 26 de novembro, em virtude das votações ocorridas no plenário do Senado Federal.
4) Ofício nº 368, de 03 de dezembro, do gabinete do Deputado Leonardo Vilela, justificando

ausência no período de 02 a 05 de dezembro, em virtude de viagem de missão oficial.
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5) Ofícios nº 894 e 921, de 02 e 04 de dezembro, respectivamente, do Senador Magno Malta,
justificando ausência nas datas citadas, tendo em vista o cumprimento de compromissos políticos
no Estado.

Expediente encaminhando indicação para o comitê de assessoramento do Plano Plurianual
2004—2007:

Ofício nº 905, de 04 de dezembro, do Vice-Líder do PSB, Deputado Paulo Baltazar, indicando
o Deputado Renato Casagrande.

Ofícios de 03 de dezembro, da Segunda Suplente no exercício da Primeira Secretaria,
Senadora Serys Slhessarenko, encaminhando autógrafos dos decretos legislativos do Congresso
Nacional:

1) Ofício nº 714: Decreto Legislativo nº 16/2003, do Congresso Nacional — exclui do Quadro
VII a obra de construção do Hospital Terciário de Natal — RN.

2) Ofício nº 716: Decreto Legislativo nº 17/2003, do Congresso Nacional — exclui do Quadro
VII as obras de adequação de trechos rodoviários na BR-060, trecho da divisa DF/GO até o
entroncamento da BR-153/GO, no Estado de Goiás.

3) Ofício nº 718: Decreto Legislativo nº 18/2003, do Congresso Nacional — exclui do Quadro
VII as obras de adequação de trechos rodoviários no corredor Araguaia—Tocantins — BR-060/DF —
Divisa DF/GO.

4) Ofício nº 720: Decreto Legislativo nº 21/2003, do Congresso Nacional — exclui do Quadro
VII as obras de construção de ponte sobre o Rio Poty, em Teresina, no Piauí.
 5) Ofício nº 722: Decreto Legislativo nº 19/2003, do Congresso Nacional — exclui do Quadro
VII as obras de melhoramento das instalações do Porto de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

6) Ofício nº 724: Decreto Legislativo nº 20/2003, do Congresso Nacional, que autoriza a
execução orçamentária, física e financeira das obras de implantação do metrô de Salvador/BA —
Trecho Lapa—Pirajá.

Expediente remetido pelo Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney, informando
do término do prazo para interposição de recurso a projeto de decreto legislativo:

Ofício nº 726, de 06 de dezembro: Projeto de Decreto Legislativo nº 24/2003, do Congresso
Nacional  — construção de trechos rodoviários no Rio Grande do Sul.

Correspondência externa recebida.
1) Ofício nº 5.575, de 02 de dezembro, do Secretário-Adjunto do Tesouro Nacional, Almério

Cançado de Amorim, encaminhando esclarecimentos adicionais às questões levantadas na reunião
de audiência pública realizada em 22 de outubro, sobre o cumprimento da meta quadrimestral, nos
termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003.

Cópia deste expediente foi encaminhada aos senhores membros da Comissão em 4 de
dezembro.

2) Ofício nº 2.236, de 03 de dezembro, do Diretor-Geral do DNIT, comunicando que não
consta da propo6sta orçamentária para 2004 atividade de Supervisão Técnica para implementação
do Programa de Engenharia de Transportes.

Cópia deste 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 Deputado José Borba, Relator-Setorial da Área Temática V — Infra-
Estrutura. 

Avisos da Secretaria-Geral do Senado Federal, de 26 de novembro, encaminhados pelo
Ministro Valmir Campelo, Presidente do Tribunal de Contas da União.

1) Aviso nº 3.003 (Acórdão nº 1.804/2003): auditoria realizada nas obras de modernização e
adequação do sistema de produção na Refinaria do Vale do Paraíba — REVAP, no Estado de São
Paulo.

2) Aviso nº 3.005 (Acórdão nº 1.806/2003): auditoria realizada nas obras de construção da
Adutora do Italuís II, no Município de São Luís — MA.

Este expediente foi anexado ao Aviso nº 34/2003, do Congresso Nacional, por tratar-se da
mesma obra.
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3) Aviso nº 3.006 (Acórdão nº 1.810/2003): auditoria realizada nas obras de ampliação do
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.

Avisos do Tribunal de Contas, de 26 de novembro, encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa
do Senado Federal para autuação e posterior tramitação na Comissão, em forma de aviso do
Congresso Nacional:

1) Aviso nº 3.024 (Acórdão nº 1.811/2003): acompanhamento dos relatórios de gestão fiscal
dos Poderes e órgãos da Administração Federal, relativos ao segundo quadrimestre de 2003.

2) Aviso nº 3.026 (Acórdão nº 1.803/2003): auditoria realizada nas obras de adequação de
trechos rodoviários no Corredor Leste — BR-020/DF — adequação do trecho Planaltina — Divisa
DF/GO.

Avisos da Secretaria-Geral do Senado Federal, de 28 de novembro, encaminhados pelo
Ministro Valmir Campelo, Presidente do Tribunal de Contas da União:

1) Aviso nº 3.050 (Acórdão nº 1.801/2003): auditoria realizada nas obras de construção de
trechos rodoviários da BR-487/PR, entre Porto Camargo e Campo Mourão, no Estado do Paraná.

Este expediente foi anexado ao Aviso nº 016/2003, do Congresso Nacional, por tratar-se da
mesma obra.

2) Aviso nº 3.052 (Acórdão nº 1.805/2003): auditoria realizada nas obras de modernização e
adequação do sistema de produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Estado do Paraná.

Avisos de 28 de novembro de 2003, encaminhados pelo Ministro Valmir Campelo, Presidente
do Tribunal de Contas da União:

1) Aviso nº 2.415: encaminha a atualização das informações relativas às obras com indícios
de irregularidades graves em auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União, conforme o
disposto no § 4º do art. 94 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004, do seguinte modo: Anexo I
— lista das obras com indícios de irregularidades graves encaminhadas em setembro, acompanhada
dos acórdãos após a fiscalização; Anexo II — relação das obras com decisão do Tribunal de Contas
da União pela recomendação de prosseguimento.

2) Aviso nº 2.416 (Acórdão nº 1.746/2003): auditoria nas obras de construção das Barragens
de Piaus e Taquara, localizadas, respectivamente, nos Estados do Piauí e Ceará.

3) Aviso nº 2.417: acompanhamentos físico-financeiros da execução dos contratos relativos
aos empreendimentos especificados nos Decretos Legislativos do Congresso Nacional nº 2, de
11/09/2003, e nº 7, de 15/09/2003.

Aviso/SGS de 03 de dezembro de 2003, encaminhado pelo Ministro Valmir Campelo,
Presidente do Tribunal de Contas da União:

Aviso nº 3.078 (Acórdão nº 1.864/2003): acompanhamento da gestão pública federal no que
concerne à situação do patrimônio histórico e artístico do Brasil.

Aviso/SGS/TCU de 03 de dezembro, encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa do Senado
Federal para autuação e posterior tramitação na Comissão na forma de AVN (Aviso do Congresso
Nacional):

Aviso nº 3.118 (Acórdão nº 1.834/2003): auditoria realizada nas obras de construção de
trechos rodoviários na BR-230, no Estado do Pará — Divisa PA/TO — Marabá — Altamira —
Itaituba.”

É o expediente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Terminada a leitura do expediente e em

face da reunião do Congresso Nacional marcada para as 10 horas, suspendo a sessão, que será
reaberta às 12 horas.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero apenas registrar que nosso

partido, o PSDB, ao apreciar todos os relatórios setoriais, se conveniente for, apresentará destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Feito o registro, Deputado.
A reunião está suspensa e será re aberta às 12 horas.

(A reunião é suspensa).
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O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Declaro reiniciada a 27ª Reunião Ordinária da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 37, 39, 40 e 41, de 2003.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço inversão da pauta para a

leitura do relatório do Deputado Gilmar Machado.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) – Em votação a solicitação do Deputado Ricardo

Barros, para que se inicie pela Pauta nº 41, com leitura e votação dos relatórios setoriais.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Pauta nº 41. Apresentação, apreciação e votação dos relatórios setoriais apresentados à

Proposta Orçamentária para 2004 — Projeto de Lei nº 31/2003-CN, que estima a receita e fixa a
despesa da União para o exercício financeiro de 2004.

Relatório setorial apresentado à Área Temática III — Fazenda e Desenvolvimento. Relator-
Setorial: Deputado Gilmar Machado, PT/MG.

Com a palavra o Relator-Setorial para apresentação do seu parecer.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, em

primeiro lugar, agradeço ao meu partido a oportunidade de relatar matéria que considero
importante, relativa ao Ministério da Fazenda, ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, ao Ministério de Turismo, aos Encargos Financeiros da União, às Transferências
a Estados, Distrito Federal e Municípios, às Operações Oficiais de Crédito e ao Refinanciamento da
Dívida Pública Mobiliária Federal.

Na condução desta Relatoria, deparamo-nos com temas da maior relevância dentro do
debate dos grandes problemas nacionais. Nesse contexto, lidamos, ao mesmo tempo, com os lados
extremos do nosso maior conflito alcovito atual, ou seja, como assegurar o atendimento mínimo das
demandas necessárias à retomada do desenvolvimento econômico e social, assegurando a solvência
e o cumprimento das obrigações da União.

Antes de tratar as questões orçamentárias específicas, faremos, em nosso relatório, uma
análise sucinta de alguns aspectos econômicos da dívida pública no Brasil e de como isso se reflete
no Orçamento.

Porém, como a nossa principal preocupação foi buscar alternativas e caminhos que
conduzam o País à superação das atuais dificuldades, a verdadeira ênfase do trabalho desta
Relatoria esteve centrada em apontar e, na medida do possível, corrigir eventuais desequilíbrios da
proposta orçamentária para 2004. Esse sentimento permeou a análise das emendas apresentadas
no âmbito da área temática, e nos fez dar especial atenção àquelas ações que julgamos mais efetivas
na quebra do ciclo vicioso atual, caracterizado por baixo crescimento e alto endividamento.

Análise da Proposta Orçamentária para 2004.
A maior parte das despesas com serviço da dívida está concentrada em unidades

orçamentárias da competência desta Área Temática, o que representa fator determinante para
irregular distribuição das dotações da área temática que concentra 91,3% dos recursos totais para
juros e amortizações e apenas 0,015% para investimentos.

Por isso, dedicamos em nosso relatório alguns comentários sobre a problemática da dívida
pública.

Cumpre ressaltar que o Governo Federal, desde janeiro de 2003, vem se empenhando em
buscar soluções para alguns desses problemas. Os reflexos desses trabalhos estão traduzidos em
alguns indicadores, como: o risco-país em janeiro era de 1.700 pontos, em novembro é de 500; a
Taxa SELIC, que era de 25,50% em janeiro, está em 17,5o%. A porcentagem da Dívida Pública/PIB
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vinculada ao câmbio era de 21,18% em janeiro e hoje é de 11,87%. O câmbio que estava em R$ 3,70
hoje está em R$ 2,94.

Não obstante as melhorias observadas nos vários parâmetros mencionados, cumpre registrar
a nossa preocupação com referência à manutenção da política de superávits primários elevados. Um
dos fatores que contribui decisivamente para a evolução explosiva da Dívida Pública/PIB nos
últimos anos foi o baixo nível de crescimento econômico.

Ora, no Brasil o Estado tem papel fundamental na indução do crescimento, por isso não
podemos concordar com tal nível de drenagem de recursos da sociedade para o pagamento de juros,
sob pena de tornar insustentável um quadro social que já é dramático.

O Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior vem desenvolvendo
importante papel no fomento das atividades produtivas, principalmente no que tange às políticas de
comércio exterior. Ressalte-se a postura do Governo Federal em privilegiar a conquista de novos
mercados, buscando expansão de nossas parcerias comerciais, o que ficou demonstrado pelas
recentes visitas do Presidente da República à África e ao Oriente Médio.

O Ministério do Turismo vem desenvolvendo ações fundamentais para o incremento desse
setor estratégico que deve ser valorizado, na medida em que possibilita o crescimento econômico
com menor impacto possível sobre o meio ambiente. O fortalecimento do turismo tem impactos
diretos sobre o nível de emprego e de renda e, dessa forma, contribui para melhorar as condições
socioeconômicas da população, bem como reduzir as desigualdades regionais. Deve-se considerar
ainda que esse setor tem elevado potencial de geração de postos de trabalho nos mais diferentes
níveis de qualificação.

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.
No que se refere às transferências, chamamos a atenção para o fato de a proposta para 2004

apontar o incremento de 11% em relação a 2003 nos repasses do FPE e do FPM e de cerca de 9,5%
nas respectivas parcelas vinculadas ao FUNDEF, percentuais que superam a projeção de inflação
para 2003, de 9,19% até dezembro.

No que diz respeito às transferências para o FUNDEF, cabe esclarecer que está incluído
nesses valores apenas o percentual de 15% que incide sobre FPM, FPE e IPI-EXP (de exportação).

Por sua vez, as dotações para complementação, matéria que tem motivado diversas
discussões sobre a correta aplicação do art. 6º da Lei nº 9.424, de 1996, estão a cargo do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação e, portanto, serão objeto de apreciação por parte da
Relatoria VI — Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte.

Operações oficiais de crédito.
A proposta orçamentária desse órgão para 2004, quando comparada com a lei orçamentária

para 2003, apresenta substancial incremento no valor total, passando de 14,7 bilhões para 24,21
bilhões, em virtude da inclusão no órgão de diversas unidades orçamentárias que se encontravam
dispersas em vários Ministérios.

Emendas.
Peço a todos que prestem bastante atenção ao critério que adotamos, em especial o Líder do

PFL, Deputado Machado, para entender qual a sistemática posta em prática para o atendimento das
emendas.

Foram apresentadas 304 emendas, sendo 260 individuais e 44 coletivas.
Nas emendas coletivas, 13 foram apresentadas por Comissões Permanentes do Senado e da

Câmara dos Deputados; 29 por bancadas estaduais e 2 por bancadas regionais. Não foram
apresentadas emendas ao orçamento de investimento das empresas estatais subordinadas aos
órgãos integrantes deste setor.

A Emenda de nº 71080018, de autoria da bancada do Distrito Federal, foi transferida para o
Núcleo X - Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Recursos para o atendimento das emendas.
Segundo o que estabelece o item 16 da Parte Especial do Parecer Preliminar, no âmbito das

áreas temáticas, os cancelamentos efetuados pela Relatoria Setorial para fins de remanejamento
devem se limitar a 40% das dotações consignadas no GND 4 — Investimentos e a 20% no GND 5 —
Inversões Financeiras.
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Além disso, conforme disposto no item 14, a Comissão Mista de Orçamentos decidiu que as
programações de todas as áreas temáticas seriam submetidas a um cancelamento de até 20% das
dotações do GND 4 superiores a 55 mil, observadas as restrições do próprio Parecer.

De acordo com esse critério, esta Área Temática teria potencial de 70 milhões disponíveis
para atender às emendas. Contudo, após criteriosa análise das programações sujeitas aos
remanejamentos e considerando as restrições e as possíveis conseqüências para as unidades
orçamentárias, esta Relatoria optou por preservar grande parte das dotações incluídas como
passíveis de cancelamento.

Entretanto, a fim de atender ao disposto no Parecer Preliminar, foi imprescindível remanejar
recursos no montante de 32,7 milhões, que foram utilizados no atendimento às emendas coletivas
apresentadas ao Setor. Os demais recursos para atendimento desse conjunto de emendas foram
repassadas pelo Relator-Geral.

Critérios de atendimento das emendas.
As emendas individuais foram todas atendidas.
Emendas coletivas.
No que se refere às demandas coletivas, na análise das emendas foram consideradas

características como existência ou não de dotações no PL nº 31/2003-CN, os valores históricos
alocados às ações e as informações encaminhadas ao Congresso Nacional pelo Tribunal de Contas.
Levando em conta, porém, a escassez de recursos para atendimento pleno de todas as solicitações,
adotou-se como critério básico para a divisão dos recursos disponíveis a locação de percentual fixo
às emendas de comissão e de bancadas regionais e a distribuição do restante conforme o tamanho
das respectivas bancadas estaduais, o que reflete a população a ser beneficiada pelas iniciativas
parlamentares.

Cabe ressaltar que esta Relatoria procurou atender com prioridade às emendas voltadas ao
desenvolvimento do turismo nacional, pelo grande potencial que este setor apresenta no País,
podendo gerar empregos em praticamente todos os níveis de qualificação.

Desnecessário ressaltar que os recursos disponíveis ficaram muito aquém do que seria
preciso para se atender de modo razoável às emendas coletivas, como gostaria este Relator. No
entanto, esta Relatoria espera ter alcançado seus objetivos, realizando uma distribuição mais justa
e objetiva possível.

Atuação da Relatoria e emendas de Relator.
Foram apresentadas 6 emendas de Relator com o único objetivo de permitir o

remanejamento de fontes vinculadas para o atendimento de emendas coletivas.
A Emenda nº 501500002, da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos

Deputados, que solicita recursos adicionais ao PROEX, foi atendida com valor simbólico, mas
deverá ser objeto de análise mais detalhada no âmbito da Relatoria Geral, uma vez que o seu
atendimento depende da revisão de receitas tributárias, matéria que foge a competência deste
Relator.

Em face da escassez de recursos disponíveis ao atendimento adequado das emendas
apresentadas no âmbito desta Área Temática, várias demandas deixaram de receber dotações
compatíveis com sua importância na promoção do desenvolvimento nacional.

Diante disso, solicitamos especial empenho da Relatoria Geral na alocação de pelo menos 30
milhões adicionais às seguintes emendas que solicitam recursos para o PRODETUR: Bancada da
Região Sul — apoio a projetos de infra-estrutura turística do PRODETUR Sul; Comissão de Turismo
e Desporto da Câmara dos Deputados — apoio a projetos de infra-estrutura turística do PRODETUR
Nacional, para atendimento em especial do Nordeste e Sudeste.

Voto do Relator.
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 31, de 2003, do Congresso Nacional,

encaminhado por intermédio da Mensagem nº 100, de 2003-CN (nº 414/ 2003, na origem),
relativamente à unidades orçamentárias afetas a esta Área Temática, com alterações decorrentes
das emendas aprovadas.

Como adendo desta Relatoria, considere-se as seguintes alterações no conteúdo do relatório
referentes à Área Temática III.
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a) Com relação ao número de títulos e subtítulos do relatório: onde se lê “7. Emendas”, leia-
se “4. Emendas”; onde se lê “7.1”, leia-se “4.1”; onde se lê “7.2”, leia-se “4.2”; onde se lê “7.2.1”,
leia-se “4.2.1”; onde se lê “7.2.2”, leia-se “4.2.2”; onde se dê “8. Atuação da Relatoria”, leia-se “5.
Atuação da Relatoria”; onde se lê “8.1”, leia-se “5.1”; onde se lê “8.2”, leia-se “5.2”.

b) Pág. 4. Onde se lê “Operações Oficiais de Crédito (Órgão 73000)”, leia-se “Operações
Oficiais de Crédito (Órgão 74000)”.

c) Pág. 9, parte final do primeiro parágrafo, onde se lê “Na proposta orçamentária para 2004
há R$ 584,5 milhões esterilizados dessa forma...”, leia-se “Na proposta orçamentária para 2004,
somente nas unidades vinculadas a esta área temática, há R$ 584,5 milhões esterilizados dessa
forma...”

d) Pág. 18, inclua-se o subtítulo “3.9 Informações Enviadas pelo TCU”, com o seguinte texto:
“No âmbito desta Relatoria não constam obras com pendência junto ao Tribunal de Contas de União
— TCU, não havendo, assim, restrições para alocações de dotações na Proposta Orçamentária para
2004”.
 e) Pág. 19, no primeiro parágrafo, onde se lê “Entretanto, a fim de atender ao disposto no
Parecer Preliminar, foi imprescindível remanejar recursos no montante de 39,7 milhões...”, leia-se
“Entretanto, a fim de atender ao disposto no Parecer Preliminar, foi imprescindível remanejar recursos
no montante de 32,7 milhões...”

f) Pág. 20, considerando as modificações constantes do item “a” deste adendo, inclua-se o
subtítulo “5.3 Recomendações à Relatoria Geral do PPA” com o seguinte texto: “No âmbito desta Área
Temática, estamos relacionando as seguintes emendas, que propõem a criação de ações na lei
orçamentária para 2004, para as quais não identificamos a existência de emendas correspondentes
ao PPA:

Emenda 71030011. Bancada de Alagoas: Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto
Zumbi dos Palmares.

Emenda 60050005. Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal: Promoção e
Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional.

Emenda 20150004. Senador Sérgio Guerra: Equalização de Custos de Produção da Matéria-
Prima do Álcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002).

Recomendamos que o Relator da proposta de PPA promova os ajustes necessários à
compatibilização dessas novas ações com o Plano Plurianual, de maneira a não prejudicar sua futura
execução”.

Era o que tinha a ser relatado, Sr. Presidente.
Contamos agora com o bom debate na Comissão.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço um esclarecimento ao

Relator. No primeiro parágrafo da pág. 19, S.Exa. diz:
 “A fim de atender ao disposto no Parecer Preliminar, foi imprescindível remanejar recursos

no montante de 39,7 milhões que foram utilizados no atendimento de emendas coletivas
apresentadas ao Setor. Os demais recursos para atendimento desse conjunto de emendas foram
repassados pelo Relator-Geral”.

 Quero saber de onde vieram esses demais recursos repassados pelo Relator-Geral.
Esse dado é importante. Se são recursos adotados em cancelamento de itens que já estavam

no Orçamento, é uma coisa; se foram recursos novos, utilizados pelo Relator para passar ao
Relator-Setorial, evidentemente só poderia ter sido feito depois de uma rediscussão, de uma
reestimativa de receitas.

Peço a V.Exa. uma explicação.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Com a palavra o ilustre Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Peço ao nobre Relator-Geral, Deputado Jorge

Bittar, que fique atento a minha resposta. Se eu estiver equivocado, que S.Exa. me corrija.
Elaborei uma errata. Acabei de ler que o montante de cortes autorizados não era de R$ 39,7

milhões, mas, sim, de R$ 32,7 milhões. Posteriormente, o recursos que recebi do Relator-Geral
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foram os da Reserva de Contingência. Fiz a utilização junto com os cortes que promovi de acordo
com a orientação votada por esta Comissão.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Portanto, não são recursos novos, não são
reestimativas; são recursos já existentes na Reserva de Contingência que foram diminuídos.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exatamente.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Estou vendo o Deputado Jorge Bittar balançar a

cabeça positivamente. Entendo esse gesto como uma resposta.
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeitamente. Todos os Relatores-Setoriais

receberam um percentual de recurso da Reserva de Contingência, que utilizamos.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Com a palavra o ilustre Relator, Deputado

Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, tendo em vista a

indagação correta e procedente do Deputado Alberto Goldman, julgo oportuno esclarecer aos
Parlamentares quais os procedimentos adotados até agora no que diz respeito aos recursos para
acolhimento de emendas.

Tínhamos como critério distribuir aos Relatores-Setoriais 40% dos recursos, de acordo com o
estabelecido no Parecer Preliminar, e esta Relatoria Geral ficaria com 60% para acolhimento das
emendas coletivas. Em função da escassez de recursos, e após termos dialogado com os Relatores-
Setoriais, transferimos integralmente os recursos disponíveis. Assim, os Relatores-Setoriais ficaram
com aproximadamente 1,5 bilhão, para acolhimento das emendas individuais, e mais 1 bilhão para
o acolhimento das emendas coletivas.

Em uma terceira reunião, ainda tendo em vista a necessidade de recursos adicionais para
resolver algumas das questões que permitiriam um fechamento mais razoável dos relatórios
setoriais, tomamos a decisão de transferir para os Relatores-Setoriais outros 500 milhões de reais,
que não são recursos oriundos de reestimativa de receitas, e sim da correção do valor do superávit
primário para o próximo ano, devido à definição do PIB previsto para o próximo ano. Como o
superávit é um percentual do PIB e o valor do PIB foi revisto, segundo informações do Executivo,
disponibilizamos esses 500 milhões de reais em função dessa disponibilidade de recurso.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Com a palavra o Relator-Setorial para as
explicações finais.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Srs. Membros da Comissão, ontem, nós
acordamos que os Relatores-Setoriais não têm como atender aos destaques. Nós os receberemos,
justificaremos que não há recursos e os repassaremos para o Relator-Geral. No caso específico
desta Relatoria — quando o Relator-Geral fez a última redistribuição dos recursos, este Relator já
havia entregue o relatório, entreguei-o no primeiro dia —, recebi um recurso adicional — portanto,
este Relator terá como atender em parte alguns destaques apresentados.

Chamo a atenção dos colegas para esse fato. Parece que restam 3 Deputados para discutir e
os destaques só podem ser apresentados durante a discussão. As bancadas que não estão presentes
poderão ser prejudicadas. Quero evitar que isso aconteça. Portanto, peço ao Relator-Geral e ao Sr.
Presidente para fazermos o debate e, após seu encerramento, abrirmos um prazo de 60 minutos
para que todos sejam avisados e possam se apresentar. Em seguida, iniciaria o meu trabalho.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Nesse sentido, a Presidência teria que abrir o prazo

para a apresentação dos destaques antes da discussão, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Quero informar o Plenário que durante a

discussão de cada relatório serão apresentados os destaques. Como já foi explicado pelo Relator-
Setorial, Deputado Gilmar Machado, não houve acordo nesse particular, porque o Deputado Alberto
Goldman não concordou. No caso do Deputado Gilmar Machado, que apresentou seu relatório antes
da última distribuição de recursos pelo Relator-Geral, dados os motivos que S.Exa. acabou de
explicar, será aberto prazo para destaque a partir do momento em que iniciarmos a discussão. Caso
isso não seja possível, sugiro suspendermos a sessão e lermos o Relatório de minha autoria, para
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que as bancadas possam se mobilizar. Seria o último a discutir os destaques, ficaria para o final, se
o Deputado Gilmar Machado concordar.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não há problema, desde que seja o último dos 3 e
que seja apreciado hoje.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Então suspenderíamos a discussão do
relatório de S.Exa., poderíamos ler relatório de minha autoria e ficariam os destaques para serem
analisados no final da sessão de hoje.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o acordo compreenderia a leitura
dos 3 relatórios e as discussões seriam feitas ao final da leitura?

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Não, só o do Deputado Gilmar Machado,
porque o meu está pronto. Não há qualquer problema. Conforme foi explicado, o Deputado Gilmar
Machado entregou o relatório no prazo estabelecido, por isso ficou prejudicado. Se ficar do jeito que
está, seriam prejudicados os demais Parlamentares que apresentaram emendas. Com certeza S.Exa.
poderá atender a algumas, mas tem de fazer isso na apreciação dos destaques. Por isso. é preciso
esse prazo para discutir os destaques e acatá-los.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, sugiro suspendermos a discussão

do relatório do Deputado Gilmar Machado, iniciarmos a leitura do próximo relatório e,
oportunamente, se for possível, voltarmos à discussão. Enquanto estiver ocorrendo a discussão, o
prazo para apresentação de destaque estará aberto. Não haveria problema.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, a explicação do Deputado Jorge

Bittar significa o seguinte: existe um recurso adicional cuja receita não está prevista. Essa receita
está sendo modificada em função da mudança de um parâmetro, que é o valor do PIB do ano
passado, o que, portanto, modifica o superávit primário.

Sr. Presidente, o que podemos aceitar é a discussão da matéria. Pode-se ler agora o segundo
relatório, passar à discussão do primeiro relatório e depois votarmos.

Admitimos que haja uma discussão em seguida à leitura do relatório de V.Exa. e que sejam
apresentados os destaques. Também seriam apresentados posteriormente, no final da discussão.
Antes de qualquer votação, Sr. Presidente, e antes que os Relatores decidam sobre os destaques, é
preciso votar a reestimativa da receita. Qualquer que seja a razão da reestimativa da receita, é uma
reestimativa, há um acréscimo de receita. O novo parâmetro utilizado é matéria de discussão entre
nós. Podemos concluir que não se deve utilizar esse novo parâmetro. Essa é uma decisão da
Comissão.

Mas antes que os Relatores dêem o seu parecer a respeito dos destaques é preciso votar a
reestimativa das receitas, Sr. Presidente. Senão, não haverá como não há como atender aos
recursos adicionados sem que constem do Orçamento. Eles foram adicionados, seja por uma ou
outra razão; há uma reestimativa de receita por erro, omissão, um novo critério, uma nova
referência que tem de ser aprovada por esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Com a palavra o nobre Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Reconheço a preocupação do nobre Deputado Alberto

Goldman. Mas, tecnicamente, a afirmação do nobre Deputado não procede. Talvez, se S.Exa. tivesse
prestado um pouco mais de atenção, talvez tivesse ouvido integralmente o que disse. Não se trata de
uma reestimativa de receita. Reestimativa de receita é agregar ou reduzir qualquer dos impostos,
contribuições ou taxas etc. que o Governo Federal recebe. O que houve foi a retificação do valor do
superávit primário, do lado de lá, do lado da despesa, em face da mudança do PIB prevista para o
ano que vem, tendo em vista os novos parâmetros macroeconômicos divulgados oficialmente. Esta
foi, portanto, a decisão que nos permitiu disponibilizar 500 milhões de reais, além dos 2,5 bilhões,
para que os Relatores-Setoriais pudessem fechar seus relatórios. Hoje, às 18h30min, haverá nova
reunião do Comitê de Receitas para aí, sim, fazermos uma revisão integral da perspectiva de
receitas e trazermos amanhã a este plenário a reestimativa de receita, que não tem nada a ver com
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os recursos já disponibilizados para os relatórios setoriais. Trata-se da reestimativa de receita,
tendo em vista a fase da Relatoria Geral e a necessidade de podermos dialogar, de acordo com o
cronograma já estabelecido nas reuniões que ocorrerão com as bancadas estaduais.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, acho que entendi muito bem o
que disse o Deputado Jorge Bittar. No entanto, o fato concreto é o seguinte: havia um superávit
colocado em função de dados, de referências do PIB que estavam levantados e das disposições da
LDO. S.Exa., de fato, não tem receita adicional, porque retirou recursos do superávit primário, e
esses recursos ficariam disponíveis.

Entendo o raciocínio de S.Exa. Mas não posso aceitar que isso tenha sido feito
unilateralmente. S.Exa. não tem poderes para fazer essa retificação no superávit primário e no PIB
isoladamente. Nós, nesta Comissão, podemos fazê-lo. S.Exa. pode propor à Comissão, que, sem
dúvida, pode ou não acatar sua proposta. Mas S.Exa. não pode, de motu proprio, fazer uma
reformulação no projeto vindo do Poder Executivo e disponibilizar mais recursos. Não estou em
desacordo com o mérito da questão. Acho que S.Exa. tem razão. A minha divergência é quanto a
forma.

Para que não enfrentemos muitas dificuldades, sugiro que passemos à discussão dos
relatórios, apresentação dos destaques, mas, antes da votação propriamente dita dos relatórios,
tenhamos a votação dessa nova reestimativa de receitas. Seja porque se diminuiu o superávit
primário, seja porque houve acréscimos adicionais de receita por uma ou outra razão ou acréscimos
de despesas adicionais por outra razão.

Para que os trabalhos desta Comissão não sofram paralisação, podemos discutir os itens nºs
1, 2 e 3, se for o caso, encerrar a discussão, apresentar os destaques, mas, antes da votação,
votarmos a reestimativa de receita.

Esta é a minha proposta.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Concedo novamente a palavra ao Deputado

Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, o Deputado Alberto Goldman e eu

estamos de acordo com o conteúdo. S.Exa. entende, como eu, que não mexemos nas receitas.
Portanto, não cabe a reestimativa de receita. Precisamos apenas verificar se há necessidade de se
formalizar ou não, a priori, o novo valor do superávit primário nesta Comissão, de tal maneira que,
havendo o novo valor do superávit primário, haja disponibilidade desse recurso. Não foi esse o
entendimento da equipe técnica.

Apresentei, inclusive, essa questão aos Relatores-Setoriais, e não houve qualquer tipo de
questionamento no que diz respeito a esse aspecto.

Num primeiro momento, não há necessidade de se formalizar, mas, tendo em vista a
preocupação do Deputado Alberto Goldman, sugiro que voltemos a discutir isso com a equipe
técnica, façamos as consultas, porque se houver necessidade de deliberar, assim o faremos, não
haverá problema algum. Insisto: não se trata de reestimativa de receita. Se tivermos que deliberar,
será sobre outro aspecto: a fixação do novo valor do superávit primário.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Primeiro, concederei a palavra ao Relator da
área, que tem uma explicação a dar, e em seguida ao Deputado Pauderney Avelino.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, o debate pode e deve ser feito. No
caso específico desta Relatoria, podemos discutir o assunto, porque só utilizei recursos de corte e
referentes à reserva de contingência. Não utilizei outro recurso. Sendo assim, não há a necessidade
apresentada pelo Deputado Alberto Goldman.

O que podemos fazer? Quando votarmos os destaques desta Relatoria, a reestimativa terá
que ser feita.

Está regimentalmente expresso que podemos discutir o relatório, porque ele não utilizou o
recurso referido pelo Deputado Jorge Bittar, só a reserva de contingência e o corte autorizado.

Então, não cabe a questão apresentada pelo Deputado Alberto Goldman com relação a esta
Relatoria. Sobre as outras não posso opinar.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado
Pauderney Avelino.
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O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Senador João Ribeiro, Srs.
Deputados, Srs. Senadores, também tive o cuidado de consultar nossa assessoria e a Consultoria
Técnica.

Na realidade, os Relatores-Setoriais utilizaram apenas os recursos da reserva de
contingência. Os recursos da reavaliação do PIB obviamente não são adição de receita, em função
de ser uma reestimativa do PIB para baixo.

Portanto, havendo a reestimativa do PIB para baixo, há redução do superávit primário. É
exatamente essa redução que o Relator concedeu aos Relatores-Setoriais, o que não é o caso desta
Relatoria.

Pode-se entender, como o Deputado Alberto Goldman, que há uma reavaliação da receita. A
meu ver, não é o caso.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Houve a mudança de um parâmetro que está no
relatório preliminar. Realmente, repito, não há uma receita a mais, porém a mudança de um
parâmetro que está no relatório preliminar. Então, tem que se fazer a mudança do relatório
preliminar.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Deputado Alberto Goldman,  sua observação é
precisa, mas, neste caso, ainda não precisaríamos do relatório.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - No caso do Deputado Gilmar Machado sim.
V.Exa. tem razão.

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Há o pressuposto de que teremos reunião hoje
do Comitê de Receitas, de onde sairá relatório para avaliação deste Plenário. Provavelmente, será
amanhã. O Deputado Jorge Bittar informa-me de que teremos reunião do Comitê de Receitas às
18h30min. Portanto, estaremos com o relatório pronto hoje ainda, porque vamos discuti-lo.
Teremos o relatório pronto ainda hoje, para trazê-lo à reunião, que obviamente deverá ser marcada
para amanhã de manhã.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Preciso dar a seguinte informação à Comissão:
o Deputado Bittar foi consultar a assessoria técnica para ver que decisão deverá ser tomada pelo
Plenário.

Enquanto isso, solicito a compreensão do Deputado Goldman e dos demais Parlamentares,
para que iniciemos a discussão do relatório. Ao final da discussão, se for necessário, abriremos
prazo para apresentação dos destaques, pelos motivos já conhecidos pela Comissão, com referência
ao relatório, e então passaremos à leitura do próximo relatório.

O Deputado Ricardo Barros deseja apresentar questão de ordem?
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Quero apenas dizer que hoje, no Jornal de Brasília

— e em vários outros jornais —, a coluna de Míriam Leitão publica entrevista com o Secretário-
Executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, que diz o seguinte:

“O Governo espera arrecadar mais 4,8 bilhões no ano que vem
com a nova forma de tributação do PIS/COFINS”.

Está aqui a confirmação de que o PIS/COFINS é efetivamente um aumento de carga
tributária e de que teremos recursos a mais para alocar nos relatórios, especialmente nas
indicações dos Relatores.

Então, na oportunidade da minha fala, vou pedir não só o destaque ao Deputado Gilmar,
mas também a indicação ao Relator-Geral, que vai ter condições de nos atender.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Deputado Ricardo Barros, com certeza, o
Deputado Bittar confirmará essa informação com a assessoria técnica. Logo que S.Exa. retornar ao
plenário, teremos uma reunião da Comissão, até mesmo porque o Comitê de Receitas vai reunir-se
às 18h30min.

Está iniciada a discussão, bem como o prazo para apresentação de destaque. Caso haja
necessidade, daremos mais um prazo após a discussão deste relatório.

Aqueles que desejarem inscrever-se devem vir até a mesa.
 Com a palavra o Deputado Ricardo Barros, primeiro inscrito.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Quero saudar o Deputado Gilmar Machado pela
celeridade e pela excessiva competência, o que nos dá oportunidade de termos destaques atendidos
neste momento.

Falo em nome da bancada do Paraná, Deputado Gilmar Machado, referindo-me à emenda
dessa mesma bancada, que pede recursos para apoio a projetos de infra-estrutura turística para
Municípios no Estado do Paraná. Temos essa emenda do Paraná já atendida pelo Relator em
R$3.400.000,00 e gostaríamos de atendimento adicional. São 400 Municípios.

Peço a atenção especial de S.Exa. para o destaque apresentado no sentido de que possamos
ter ampliação dos recursos destinados à bancada do Paraná. Faço-o em nome de vários
Parlamentares do Estado que fazem parte desta Comissão — Deputados José Borba, Nelson
Meurer, Cezar Silvestri, Dr. Rosinha e outros que certamente gostariam de ver atendida esta
solicitação.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Antes de passar a palavra ao próximo orador
inscrito, informo à Comissão que a apresentação dos destaques deve ser feita à Secretaria da
Comissão. Já está aberto o prazo.

Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, nobres companheiros,

primeiramente, quero parabenizar o Deputado Gilmar Machado. Não é a primeira vez nesta
Comissão que S.Exa. é o campeão de apresentação de destaques dentro do prazo, com todos os
dados necessários, cumprindo, portanto, o Regimento, o que facilita o trabalho dos Srs. Deputados.
No caso em espécie, sua eficiência facilitou tanto que negociaremos valores sem S.Exa. ter tido
chance de fazê-lo anteriormente com as bancadas.

Nobre Relator, Deputado Gilmar Machado, defendo destaque que apresento em favor da
bancada da Região Sudeste. V.Exa. é de Minas, também na Região Sudeste, e sabe que lá não existe
o PRODETUR. Esse programa foi implementado no Nordeste, e, eventualmente, surgem algumas
sugestões para incluí-lo no Centro-Oeste e no Norte, mas a Região Sudeste não foi contemplada. Sei
que V.Exa. é membro, da mesma forma que eu, da Comissão de Turismo e Desporto e tentou de
alguma maneira, por intermédio do PRODETUR Nacional, estabelecer pequeno valor, de 1 milhão de
reais, para o Sudeste. Por isso, fiquei em dúvida entre destacar a emenda da Comissão de Turismo
e Desporto ou destacar diretamente a Região Sudeste.

Deputado Gilmar Machado, V.Exa. sabe da importância, especialmente para o Estado do Rio
de Janeiro, em função do Pan-Americano, da aquisição de recursos que desenvolvam não apenas o
Estado do Rio de Janeiro, mas todas as regiões, no sentido de promover esses jogos com infra-
estrutura turística, a fim de facilitar o trânsito do cidadão que assistirá aos jogos não apenas no
Rio, mas também em Minas Gerais, em São Paulo, no Espírito Santo e, quem sabe, em outros
Estados da Federação.

Nobre Relator, apelo a V.Exa. para aprovar o destaque, que elaborei em nome da bancada do
Rio de Janeiro, no sentido de facilitar recursos para o PRODETUR Sudeste.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Adotaremos o seguinte critério: após 3
Parlamentares terem usado da palavra, o Relator responderá aos questionamentos.

Com a palavra o ilustre Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, este relatório, para muito

membros da Comissão, não é tão atraente, por tratar de Fazenda e Desenvolvimento. O assunto é
árido, não se faz emenda, a não ser em relação ao encargo da dívida. Mas cumprimento o Deputado
Gilmar Machado pelo relatório, que talvez seja o mais importante de todos, porque é nele que se
concentram todas as grandes despesas apresentadas no Orçamento, inclusive as de juros e
encargos, além da amortização, porque isso é apenas renovação de empréstimo, rolagem de dívida.
Os números são muito altos em função dessa rolagem, mas há valores expressivos, juros e encargos
previstos para o setor 3, agora em tela: Fazenda e Desenvolvimento. Algumas concentrações em
unidades orçamentárias são de competência dessa área temática. Existem nesse setor juros,
encargos de 115,3 bilhões de reais.

Há alguns dados interessantes. O gráfico na pág. 6 mostra a evolução, de setembro de 2003,
da relação dívida/PIB. Verifica-se que, no final de dezembro de 2002, a relação era de 55,9%. Em
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setembro de 2003, passou para 57,5%. Ocorreu aumento de quase 2% da relação dívida/PIB em
menos de 1 ano e 9 meses. Isso mostra que, ao contrário do apregoado pelo Governo, o que se tem
aqui é o crescimento da relação dívida/PIB. Toda a política engendrada no modelo econômico
adotado este ano, que vai muito além da rigidez do modelo anterior, muito além da ortodoxia tão
criticada do modelo econômico anterior, já elevou essa relação de 55,9% para 57,7%, o que é muito
alto. Vejam bem: de dezembro de 2001 para dezembro de 2002, a variação foi de 53,3% para 55,9%,
num ano muito atípico. O que temos agora é uma elevação muito expressiva, com uma política
monetária fiscal muito rígida.

Sr. Presidente, quero chamar atenção também para os estoques da dívida do Governo
central. Para a dívida mobiliária federal interna, em dezembro de 2003, prevê-se 1 trilhão e 97
bilhões; em dezembro de 2004, há uma previsão de 1 trilhão, 221 bilhões — corrige-me o nobre
Deputado. Trata-se de elevação bastante expressiva para quem sempre tanto criticou o volume da
dívida, como se a dívida fosse apenas uma questão de vontade política.

O nobre Deputado Gilmar Machado faz uma afirmação na pág. 8. Gostei muito dela, porque
é uma afirmação oposicionista. Ela é coerente com aquilo que sempre defendeu. S.Exa. não mudou.
Repito: S.Exa. não mudou. Não houve mutação genética, pelo menos não parece tão grande a
mutação. Talvez esteja em princípio de formação, no início de mutação, mas ainda não houve
mutação genética como vimos em outros Deputados. S.Exa. é e continua sendo magro, moreno,
risonho e simpático. O que o nobre Deputado pensava parece ter sido expresso ainda aqui hoje.
Portanto, é S.Exa. mesmo.

O Deputado Gilmar Machado diz assim: “Sabemos que no Brasil, o Estado tem um papel
fundamental na indução do crescimento, por isso não podemos concordar com tal nível de drenagem
de recursos da sociedade para o pagamento de juros, sob pena de tornar insustentável um quadro
social que já é dramático”. O texto é perfeito! Se tivesse que escrevê-lo faria exatamente nestes
termos. Até porque o Governo atual é mais draconiano nesse sentido. O ajuste fiscal tornou-se uma
obsessão. Não se trata mais de instrumento para se chegar a algum objetivo, transformou-se
praticamente num objetivo em si.

Mais adiante, Sr. Presidente, faço outros comentários.
Transferências constitucionais a cargo da União, o que mostra a gravidade do problema que

temos nos Estados e Municípios.
A transferência no FPE de 2002 foi de 17 bilhões, 510 milhões; de 2003, 17 bilhões e 300

milhões — praticamente a mesma; em 2004, de 19 bilhões, 250 milhões. Levando-se em conta o
período de 2 anos, diria que a variação é muito pequena, muito abaixo da variação inflacionária, e o
mesmo vale para o FPM. Tais números mostram, de fato, a grande dificuldade enfrentada por
Estados e Municípios, principalmente para os Municípios que dependem do FPM, o que exige do
Governo ação mais enérgica no sentido de resolver esse problema.

O Governo tem sob controle todos os demais itens que não são distribuídos, que não fazem
parte do FPE, nem do FPM. Em todos os itens de arrecadação, houve aumentos, e, em alguns casos,
eles foram fantásticos. Vejam, por exemplo, o PIS, a COFINS, não transferidos a Estados e
Municípios.

Portanto, Sr. Presidente, queremos dizer aqui que se trata de um relatório simples, mas
realista, porque constata as dificuldades, sem espaço para modificações. Isso tem que ser
reconhecido. A LDO limita modificações a esses itens. Não há como tomar decisões econômicas em
função das próprias ponderações inseridas no relatório do Deputado. Não há como fazer mudanças
expressivas, em função das amarras existentes em todos os sentidos, sejam constitucionais, sejam
legais. Não há como fazer grandes mudanças.

Há ainda uma recomendação à Relatoria Geral. Depois de concluir minha contestação, vou
apresentar um destaque. Quando se solicitam recursos adicionais ao PROEX, o atendimento deu-se
com valor simbólico. A meu ver, nem esse valor simbólico deveria existir. A recomendação pode ser
feita diretamente ao Relator-Geral. Não acho conveniente que o relatório saia da Comissão de
Orçamento com um item que estabelece o valor de 1 real para o PROEX. Alguém pode ler esse
relatório e, em algum momento, entender que estamos ridicularizando as propostas para programas
de exportação que o País deve pôr em prática.
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Eram essas as observações, Sr. Presidente, que desejava expressar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Passo a palavra ao Deputado Gilmar

Machado, Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Deputado Ricardo Barros pode ter certeza de

que não só os destaques da bancada do Estado do Paraná, mas também os das demais bancadas,
serão examinados com o maior carinho. Quanto ao que nos foi repassado pelo Relator, vamos seguir
integralmente, respeitando os critérios. E já o estamos fazendo, para não tornar o processo
desproporcional. Vamos examinar todos os destaques.

A ilustre Deputada Laura Carneiro também pode ter certeza disso. Reconheço seriedade na
sua proposta. Já existe o PRODETUR Sul, assim como o do Nordeste. Então, é correto que se tenha
algo parecido para o Sudeste, nobre Deputada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É o Destaque 42, nobre Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito. Pode ter certeza.
Quero dizer ao nobre Deputado Alberto Goldman...
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Solicito ao Plenário que se mantenha

em silêncio, porque o Relator está dando explicações sobre as indagações dos Srs. Parlamentares.
Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Obrigado, Sr. Presidente.
Nobre Deputado Alberto Goldman, agradeço a V.Exa. os comentários. Devo dizer também

que o que escrevi aqui é exatamente o que eu pensava e continuo pensando. Sou da base do
Governo, mas tenho também firmado para a base do Governo minha posição quanto aos acordos
com o Fundo Monetário Internacional, ao pagamento dos juros da dívida. Não concordo com...

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Solicito aos Srs. assessores e

consultores dos Parlamentares que fiquem no lugar que lhes é destinado, porque as conversas
paralelas estão atrapalhando o bom andamento dos trabalhos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra a Deputada Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, não tem nada a ver com o relatório

do Deputado Gilmar Machado. Isso aconteceu comigo quando apresentei emenda individual para o
setor de saúde. Minha emenda foi parar na área da Previdência. Da mesma maneira, checando
outras emendas da bancada do Rio de Janeiro, verifiquei mudanças nos subtítulos.

Pergunto a V.Exa. que procedimento devo tomar em nome da nossa bancada e
individualmente. Minha emenda, que era para a saúde, foi parar na Previdência. Emenda
individual. Não é de bancada. Quanto a emendas de bancada — e acabei de verificar uma do
Senador Marcelo Crivella — também houve modificação no título da emenda. Quero saber o que
devo fazer. Em nenhum desses casos a modificação foi feita pela bancada. Portanto, não sei como
destacar: se destaco pelo texto da bancada ou pelo do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Sugiro a V.Exa. que encaminhe
formalmente à Mesa, por escrito, a solicitação, para podermos verificar o que aconteceu com a sua
emenda.

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Como estava dizendo, Deputado Alberto Goldman,

mantenho minha posição em relação ao excessivo pagamento de juros, que já era absurdo antes e,
acho eu, continua elevado. Por isso, eu disse que precisávamos alterar essa política. Expressei aqui
meu posicionamento e aquilo que, acredito, o Governo deveria estar fazendo.

Em relação a sua sugestão quanto ao PROEX, quero dizer que acho correta sua observação.
Pode V.Exa. apresentar o destaque. Se for o caso, vamos acolhê-lo, para o bom andamento dos
nossos trabalhos e evidente melhoria do nosso relatório.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado Wasny de
Roure.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
primeiramente, quero deixar registrada aqui a destreza do Deputado Gilmar Machado. S.Exa. não
apenas demonstra responsabilidade com a coisa pública, como deixa claro que a sociedade não
pode ficar mais sob a expectativa vivenciada hoje aqui, particularmente nesta Comissão, qual seja a
falta de consideração de muitos Parlamentares que poderiam estar priorizando este debate, o último
e grande debate no Congresso neste final de ano.

Em segundo lugar, quero fazer uma indagação ao Deputado Gilmar Machado acerca das
emendas de Comissão. Qual é o critério utilizado pela Relatoria na distribuição dos recursos para
emendas via Comissão? Apresento essa questão porque a Comissão de Finanças e Tributação tinha
2 com valores bem grandes: uma para Fundação Getúlio Vargas e outra para o IPEA.

Minha intenção, Sr. Relator, é compreender o motivo de os valores, que eram de 10 milhões
de reais, terem sido reduzidos para 2,6 milhões de reais. Não sei exatamente que parâmetros foram
estabelecidos para se chegar a esse valor. Conforme V.Exa. explicou, no caso das emendas
coletivas, proporcionais aos respectivos tamanhos das bancadas. Mas não é o caso das emendas.

Portanto, solicito esse esclarecimento a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o próximo inscrito,

Deputado Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, temos de ressaltar aqui a seriedade

do nobre Relator, Deputado Gilmar Machado. S.Exa. trabalhou bem, com toda a presteza e respeito
aos prazos e foi o primeiro, ou um dos primeiros, a apresentar o relatório.

Contudo, na condição de representante do Estado do Tocantins, eu não poderia deixar de
apresentar uma espécie de queixa, um choro na verdade. Na relação das emendas de bancada
aprovadas, o Estado do Tocantins aparece com a insignificância de 1 milhão e 400 mil reais. E, para
desenvolver o turismo naquela região, hoje já reconhecida não apenas nacionalmente, como
também internacionalmente — o Jalapão, a Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do planeta —, há
necessidade de investimento. e carecem de investimentos.

Apelo aqui para que pelo menos nos igualemos a outras regiões atendidas e que têm as
mesmas necessidades, como Acre e Roraima, contemplados com 3 milhões e 900 mil reais, e o
Amapá, com 6 milhões e 400 mil reais. Nós, com imenso potencial turístico a ser explorado,
teremos, pela dotação proposta por S.Exa., apenas 1 milhão e 400 mil reais. Pedimos um reforço a
S.Exa. e que analise a questão com carinho e atenção. O destaque da bancada já deve ter sido
apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o próximo orador
inscrito, Deputado Eduardo Valverde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, vou discordar de V.Exa. com
relação ao superávit primário. Se analisarmos o mês de setembro de 2002, veremos que a relação
dívida pública/PIB chegou a 60%. E houve uma queda gradual e importante para o atual patamar
de 56%. Enfatizei essa questão do superávit primário porque, durante toda a década de 90, o
Governo não praticou o superávit primário. Preferiu financiar a dívida pública com empréstimo
internacional, e o resultado é que, em 2002, a relação salário/PIB chegou ao mais baixo índice em
13 anos. A massa salarial brasileira em dezembro de 2002 foi de apenas 36%. Saiu do patamar de
44% em 1994 para 36% do PIB em 2002. Então, de que valeram aquela farra cambial, aquele
realismo fiscal de toda a década de 90 se não serviram para melhorar a qualidade de vida e a
participação do salário no PIB nacional?

Nossa ótica é outra neste momento. Não dá para descobrir quem surgiu primeiro, o ovo ou a
galinha. É necessário que o Estado brasileiro se fortaleça. E o modelo de financiamento do Estado
nacional, que não serviu aos trabalhadores, não serviu para a distribuição de renda, só serviu para
concentrar renda nas mãos da classe “rentista”, que vive ganhando dinheiro com a dívida pública
brasileira.

O valor do superávit primário é compatível com o de quase todos os países do mundo que
equacionaram e têm hoje um risco país muito pequeno. Nosso problema não é o montante da
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dívida, mas como o Brasil  financia sua dívida — evidentemente, com a taxa de juros da banca
internacional. A partir do momento que o Governo passa a criar condições para não depender de
financiamento externo, ele passa a ter maior autonomia para equacionar essa dívida.

A Folha de S.Paulo, muito bem utilizada pela Oposição, mostra nas manchetes de hoje para
que serviram a farra cambial e a farra fiscal durante 10 anos do Governo passado.

Acho que está correta a manutenção do superávit primário para pelo menos se poder
equacionar a dívida pública e recapacitar o Estado brasileiro para fazer investimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concedo a palavra ao Deputado Márcio
Reinaldo Moreira. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, havia sido combinado de se

responder de 3 em 3.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Já que só faltam 3 oradores, com o

Deputado Pedro Chaves, vamos continuar, exatamente para que o Relator possa responder a todos.
E aí passaremos para outra fase.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Relator, Deputado Gilmar Machado, nós, do
Estado de Goiás, tivemos sempre a nossa economia voltada para a agricultura e pecuária. Nosso
Estado é um dos maiores produtores de grãos, com mais de 10 milhões de toneladas/ano, assim
como um dos maiores criadores de gado.

Agora temos despertado nossa vocação para o turismo. O Estado possui grandes extensões
de terra, com potencial principalmente para o turismo ecológico. Diversas cidades vêm
desenvolvendo bem o turismo.

Pela primeira vez, nossa bancada destina uma das emendas para atender a área de infra-
estrutura e promoção do turismo. V.Exa. nos atendeu com 2 milhões e 600 mil reais. Sabemos das
dificuldades que os Relatores-Setoriais estão tendo para atender aos pleitos das bancadas, mas
espero contar com a boa vontade de V.Exa. para que nossa emenda tenha seu valor ampliado.

Pelos projetos já desenvolvidos pela Secretaria de Turismo do Estado de Goiás,
necessitaríamos de, pelo menos, 4 vezes o valor aprovado. Sei que dificilmente V.Exa. terá como
chegar a esse valor de 10 milhões, mas somente 2 milhões e 600 vêm causando certa frustração à
bancada.

Como disse, espero poder contar com a boa vontade de V.Exa. para ampliar um pouco mais
o valor destinado ao Estado de Goiás. Apresentei o destaque que obviamente será analisado por
V.Exa. no momento oportuno.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado Walter

Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, quero também fazer coro com os

vários Parlamentares que já se manifestaram em relação à forma como o Deputado Gilmar Machado
tem trabalhado nesta Comissão, sua capacidade de apresentar relatórios, de ouvir, além da
eficiência na elaboração dos textos tanto do Parlamentar como da Assessoria desta Casa que nos
tem ajudado consubstancialmente.

Quando uma das partes não ajuda tanto, as coisas não andam. Mas é importante realçar a
forma organizada e sempre pontual com que o Deputado Gilmar Machado tem buscado cumprir
suas tarefas — aliás, dever de todo cristão, não é, Deputado?

Deputado Gilmar Machado, apresentei a esta Comissão requerimento de destaque a uma
emenda de bancada do meu Estado, a Bahia, sob o n.º 71060018, de apoio à produção e de infra-
estrutura na área do turismo no nosso Estado.

Sei do esforço e inclusive da escassez de recursos. Também somos sabedores das
dificuldades que os Relatores têm encontrado, mas peço a V.Exa. um pouco mais de atenção a essa
matéria, uma vez que o Estado tem cada vez mais necessitado desse tipo de recurso para iniciativas
importantes nessa área.
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A Bahia tem se destacado potencialmente para o turismo, mas precisamos efetivamente
consagrar tais potencialidades. Solicito a V.Exa. que leve em consideração o Destaque nº 048,
apresentado a esta Comissão.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar,

quero parabenizar o nosso Relator. Lembro-me muito, Deputado Gilmar Machado, do dia em que
V.Exa. chegou a esta Comissão ainda menino e hoje nos apresenta um grande relatório. Receba os
parabéns dos seus companheiros.

Todos ficamos muito felizes pela sua capacidade, eloqüência e vontade política de querer
construir um País melhor e mais justo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Peço atenção para o orador que está na
tribuna. Peço novamente silêncio ao Plenário.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Àqueles que não estavam prestando atenção, volto a dizer
que estava elogiando o grande trabalho do Deputado Gilmar Machado durante esse período na
nossa Comissão.

Sr. Relator, espero que a Bahia seja contemplada com o destaque de autoria do Deputado
Walter Pinheiro. Não apresentei destaque, porque havia um acordo para não apresentar, mas
subscrevo o do Deputado Walter Pinheiro, ou para encaminhá-lo através de indicação, ou como
destaque mesmo. Não está definido ainda se vai valer ou não.

Apóio o destaque do Deputado Walter Pinheiro no intuito de conseguir mais uns míseros
trocados para desenvolver o turismo, principalmente no extremo sul da Bahia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra a Deputada Professora

Raquel Teixeira.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Sr. Presidente, na mesma linha do

Deputado Pedro Chaves, venho pedir a consideração muito especial do meu amigo Relator,
Deputado Gilmar Machado, para o turismo em Goiás.

Muitos conhecem Pirinópolis, Pousada do Rio Quente, Caldas Novas e Cidade de Goiás.
Goiás é dotado realmente de potencial turístico. Pela primeira vez na história, a bancada, de forma
unânime — talvez tenha sido a emenda mais consensual da bancada de Goiás —, deu apoio
especial à infra-estrutura de turismo.

Portanto, venho apelar para V.Exa. para que, na reconsideração, realmente aloque mais
recursos para o nosso Estado, atendendo a forte demanda da bancada de Goiás, que, com certeza,
representa 5 milhões de goianos.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado Geraldo

Resende.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, quero, em primeiro lugar, elogiar

o trabalho do Deputado Gilmar Machado e, em seguida, fazer algumas observações.
Nós, da bancada do Mato Grosso do Sul, temos nos reunido inclusive com a área técnica do

Governo do Estado. Há mais de 5 anos nosso povo sonha em poder destrinçar o Projeto Pantanal.
Tem havido muitos contratempos, inclusive com a verba do BID, verba essa que iria alavancar o
turismo no meu Estado e no Estado do Mato Grosso.   

Para acelerar a tramitação desse projeto, apresentamos emenda de bancada no valor de 60
milhões de reais como contrapartida aos 250 milhões de dólares já alavancados para esse projeto.
Pasmem, Srs. Deputados! Quando fomos tomar conhecimento do aceite parcial da emenda, para
nossa surpresa, havia somente o valor de 1 milhão e 400 mil reais.

Talvez V.Exa. não conheça o potencial turístico do Mato Grosso do Sul. Temos não só a
biodiversidade do Pantanal, como também cidades referência nacional e internacional. É certo que
ainda carecem de infra-estrutura, como centros de convenções, casas de apoio aos turistas, enfim,
infra-estrutura mínima para poder alavancar essa que é uma das principais atividades do meu
Estado.
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Quero, portanto, reforçar esse apelo, e tenho certeza de que será o mesmo de todos os
Deputados da bancada do Mato Grosso do Sul: que V.Exa. reveja os valores dessa emenda. Dessa
maneira, poderemos estimular o turismo, uma das pontes principais de riqueza do Estado, fazendo
acontecer o Projeto Pantanal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado João
Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, conheço bem o trabalho do Deputado
Gilmar Machado. Não só aqui, na Comissão de Orçamento, demonstra S.Exa. competência,
compromisso e capacidade de trabalho, como também, quando esteve à frente da Relatoria Setorial
na área de Educação, nos orçamentos anteriores — não me recordo se foi no ano passado ou
retrasado —, foi o primeiro a entregar o relatório para leitura e discussão na Comissão.

Parabenizo mais uma vez o Deputado Gilmar Machado. Eu, Deputado de segundo mandato,
e outros Deputados já conhecemos a seriedade e a competência do nobre Deputado.

O Deputado Geraldo Resende se referiu à emenda por nós apresentada. Ela foi bastante
discutida e conseguimos chegar a um entendimento a seu respeito. Apresentamos emenda de apoio
a projetos de infra-estrutura turística no Estado do Mato Grosso do Sul. Sabemos que o Orçamento
possui uma parte fictícia, lamentavelmente. Solicitamos 60 milhões de reais. Tínhamos a convicção
de que não seríamos atendidos na totalidade, mas ficamos tristemente surpresos com o valor
alocado. Ainda que sejam bem-vindos, esses valores não atendem minimamente à necessidade do
Estado de Mato Grosso do Sul. V.Exa. conhece o Estado e inclusive para lá se deslocará logo mais
para conhecer Bonito. Lá estaremos também e ficaremos a sua inteira disposição.

Nobre Deputado Gilmar Machado, apresentamos o Destaque nº 34, que trata do turismo no
nosso Estado. O Deputado Gilmar Machado já visitou Mato Grosso do Sul em outras ocasiões —
nossa relação de amizade nos permite esse tipo de comentário — e participou do planejamento do
meu mandato, contribuindo especificamente na área de Educação. Confiamos em que V.Exa. irá
atender, com toda amplitude, ao Destaque nº 34 à emenda que propõe apoio a projeto de
infra-estrutura turística no Estado do Mato Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concedo a palavra ao Deputado
Roberto Balestra.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, o nobre Deputado Gilmar
Machado é primo do Deputado Machado, de Sergipe. Reforço o que o Deputado Pedro Chaves e a
Deputada Professora Raquel Teixeira disseram em relação aos recursos pleiteados para o setor de
turismo em Goiás. Sei perfeitamente das dificuldades que V.Exa. vem enfrentando, porque também
tenho a mesma responsabilidade.

Como o único sub-relatório que receberá emendas é o de V.Exa., vamos oferecer destaque à
emenda apresentada. Sabemos que os demais terão todos os destaques rejeitados.

Encareço a V.Exa. que leve em consideração as nossas necessidades. O Estado é emergente.
V.Exa. conhece a sua história perfeitamente e fará distribuição a mais honesta possível em favor de
cada Estado.

Muito obrigado.
  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concedo a palavra ao Deputado João
Magno.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, cumprimento o Deputado Gilmar
Machado pelo relatório. Faço um destaque para Minas Gerais no que se refere a apoio a projetos de
infra-estrutura turística. Nosso Estado se destaca historicamente por iniciativas turísticas
relevantes quanto ao patrimônio histórico e cultural do País. Com certeza, essa área necessita de
investimentos, razão pela qual ofereço esse destaque.

Nosso objetivo é que sejam feitas inovações, em forma de providências, tendo como novo foco
de desenvolvimento no Estado o turismo. Na composição do Ministério do Presidente Lula há um
Ministro mineiro. Tem realizado S.Exa. trabalho à altura das inovações e tomado providências para
que o Brasil se qualifique mais ainda nessa área, gerando renda e emprego.

Sr. Relator, solicito a V.Exa., se possível, que acolha meu destaque na íntegra.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Solicito aos Deputados Almir Moura,
José Rocha, Machado, João Ribeiro e Cezar Silvestri que façam suas considerações no menor tempo
possível. Daqui a pouco terá início a Ordem do Dia nas 2 Casas e teremos de suspender nossa
reunião.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presidente, serei breve, mesmo porque quero
subscrever o destaque da Deputada Laura Carneiro. A Região Sudeste foi contemplada com 2
milhões e 600 mil reais para o turismo. É sabido que aquela região é a porta de entrada do País.

Parabenizo o nobre Deputado Gilmar Machado, que teve de fazer um exercício enorme e
muita oração para suportar o bombardeio. Não sei qual será a decisão do nobre Relator. Deve ter
alguma carta na manga. Deus saberá iluminá-lo para que olhe um pouquinho para o Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, que precisam muito de ações na área do
turismo. Subscrevo o Destaque nº 42, da Deputada Laura Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado José
Rocha.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, apresentei o
Destaque nº 36 à Emenda nº 71060018, da bancada da Bahia, que visa a elevar os recursos para a
área de infra-estrutura turística do nosso Estado.

Precisamos investir mais nos Municípios e Estados com vocação turística. Deste modo
vamos evitar a evasão de divisas. É preciso melhorar a nossa infra-estrutura turística dotando
nossas cidades com vocação turística de instrumentos, a fim de que recebam adequadamente o
turista. Só assim iremos inverter o fluxo do turismo para o exterior, ou seja, aumentaremos o
número turistas nas nossas cidades e, com  certeza, evitaremos evasão de divisas. Temos condições
de oferecer turismo com qualidade aos brasileiros e aos estrangeiros.

Em função disso, apresentamos o destaque. Esperamos contar com a compreensão de todos
os membros da Comissão. Aprovado o destaque, o Estado da Bahia terá mais recursos para o
turismo. A emenda foi consenso entre os 42 Parlamentares que compõem a nossa bancada. São
necessários recursos no Orçamento da União para que o Estado possa investir na infra-estrutura e
ampliação da oferta de turismo.

Apelamos para o Relator, Deputado Gilmar Machado, a fim de que S.Exa. acolha nosso
destaque. Com certeza, S.Exa. prestará grande serviço ao Estado da Bahia e contribuirá para o
fortalecimento do turismo no País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

Machado.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
Sr. Relator, durante a leitura do relatório, chamou-me a atenção determinado trecho, onde

V.Exa. procura explicar os critérios utilizados para distribuir os recursos colocados à sua disposição
para acatamento de emendas de bancada.

Esclareço a V.Exa. que, nos últimos anos, o setor turístico recebeu grande impulso na
Região Nordeste, principalmente depois que os recursos do PRODETUR I foram aplicados em infra-
estrutura turística. Procurou V.Exa. ser justo quando estabeleceu seus critérios. Mas ninguém é
perfeito.

Por exemplo, com a construção de uma ponte, procurou consolidar a infra-estrutura obtida
nos últimos anos com recursos do PRODETUR I. Na minha avaliação, sem má intenção alguma, foi
V.Exa. extremamente injusto com o Estado de Sergipe. Quaisquer que tenham sido os critérios, tal
atitude não se justificava. Graças a Deus, V.Exa. foi ágil, entregou o relatório antes da avaliação da
Receita e terá oportunidade de fazer justiça acatando a solicitação de aumento prevista no Destaque
nº 40. Tenho absoluta convicção de que não foi intencional a decisão de V.Exa. Fará justiça sim,
intencionalmente, quando votarmos o Destaque nº 40. Cobramos apenas que seja dado a Sergipe,
pequeno Estado nordestino, o mesmo tratamento concedido a alguns Estados mais desenvolvidos
da Região Sul.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Senador João
Ribeiro.
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O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, caro Relator, serei breve. Não poderia
deixar de cumprimentá-lo pelo relatório, sobretudo, pela rapidez com que o entregou. Foi o primeiro
a entregar o relatório, cumprindo rigorosamente os prazos determinados pela Relatoria Geral e pela
Comissão.

Sei das dificuldades que V.Exa. deve ter enfrentado, assim como eu também, porque daqui a
pouco lerei o meu relatório. Conheço bem as dificuldades existentes. Ao entregar seu relatório antes
do último acerto, quando houve o último repasse de verbas para os Relatores-Setoriais, V.Exa.
ainda terá algo a atender.

Peço sua atenção para a emenda a que o Deputado Ronaldo Dimas se referiu em nome da
bancada do Tocantins. Solicito a V.Exa. que a examine com carinho, observando, é claro, os
critérios estabelecidos. Tudo que se faz com critério, termina bem. Sei que V.Exa. é criterioso e não
deixará de atender à bancada do Tocantins.

Parabenizo V.Exa. pelo relatório e pela celeridade com que o entregou.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Cezar

Silvestri.
O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado Gilmar

Machado, não quero me tornar repetitivo nos elogios a V.Exa., embora seja merecedor de todos eles.
Acompanhamos o seu relatório, feito com muita dedicação, competência e agilidade.

Represento o Paraná. Oferecemos o Destaque nº 53, que tenta reconstituir os recursos que
apresentamos à emenda de bancada na área de infra-estrutura do turismo.

A cidade de Foz do Iguaçu, que todos conhecem, possui a base turística do Estado. Há
necessidade de incentivar ações com políticas públicas para o desenvolvimento do turismo no
Estado. Na semana passada, votamos projeto extremamente polêmico, que tramitou por 12 anos,
sobre a Mata Atlântica. O território paranaense compreendia 10% de sua área. Hoje, ela se estende
por 95% do território paranaense.

O Ministério do Meio Ambiente e todos aqueles que defendem o meio ambiente vieram nos
solicitar voto favorável ao projeto. A votação foi consensual. O Governo desenvolveria ações na área
do turismo para utilizar todo o potencial da Mata Atlântica e principalmente das áreas de araucária
no Estado.

Sr. Relator, peço a V.Exa. que, se possível, reconsidere sua posição e amplie os recursos
alocados para o turismo no Estado do Paraná.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Senador Sérgio
Guerra.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Relator, cumprimento V.Exa. pelo seu relatório,
elogiado por todos os companheiros, e pela demonstração de competência e espírito público.

Farei rápida consideração sobre 2 emendas. Se não me engano, uma delas é da bancada do
Sul e outra da Comissão de Turismo. No seu relatório, V.Exa. afirma que, devido à impossibilidade
material, não poderá acolher as 2 emendas.

Portanto, desejo fazer uma ponderação: são 2s emendas para que Estados, no caso do
Nordeste e do Sul, possam honrar contrapartidas para financiamentos do PRODETUR. Na prática,
significa que cada recurso que for destinado para essa finalidade resultará em recursos financiados
de fonte internacional. Ou seja, o dinheiro que vem para cá será transformado em financiamentos
para infra-estrutura turística de 2 regiões com óbvia vocação turística.

Por mais prioritárias que sejam as outras emendas, inclusive as do meu Estado, impossível
imaginar emenda mais prioritária que resulte em melhores resultados do que esta. Por menores que
sejam os recursos postos à disposição do Relator, e são ínfimos, verdadeiramente mínimos, quero
ponderar a S.Exa. se não seria o caso de acatar as 2 emendas e não apenas remetê-las ao Relator-
Geral. Todos sabemos que emendas remetidas ao Relator-Geral têm basicamente um movimento
óbvio: o endereço é certo, mas a aprovação não.

Portanto, remeter ao Relator-Geral significa dizer a ele que há um problema a ser resolvido.
O Relator-Geral terá que solucionar problemas que lhe são remetidos pelos Relatores-Setoriais e os
que resultam de dezenas, e até centenas, de destaques de Senadores e Deputados desta Comissão.
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Como essas emendas são efetivamente prioritárias, rigorosamente produtivas, resultam em
multiplicação de fundos e recursos, e não precisam provar que estão vocacionadas para projetos
relevantes, tanto que foram aprovadas por bancos nacionais e internacionais, não há por que não
aportar a elas mais algum recurso, para que iniciem sua conseqüente tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Júlio Cesar,
o último inscrito. (Pausa.) O Deputado Júlio Cesar não está presente.

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

Senadores, nobre Relator, Deputado Gilmar Machado, apresentamos a Emenda nº 71060018,
objetivando investimentos na infra-estrutura do turismo do Estado da Bahia.

Inicialmente, faço consideração positiva e louvável a respeito do relatório, que acatou parte
da emenda, no valor de 4 milhões e 600 mil reais. Por outro lado, quero fazer apelo a V.Exa.,
levando em conta que a Bahia é um dos mais importantes destinos turísticos do Brasil. Não apenas
a Capital, Salvador, como também inúmeras regiões, hoje priorizadas pelo Governo do Estado e
pelos Municípios, mas que precisam da alavancagem de recursos do Governo Federal, para, em
contrapartida e em parceria com Estados e Municípios, manter essa indústria extremamente
importante do ponto de vista econômico, social e cultural do nosso Estado, o turismo.

A Bahia tem hoje seguramente várias regiões com destino turístico prioritário para o Brasil.
Não apenas Salvador, mas todo o litoral norte, com a Costa do Sauípe; o extremo sul, com a Costa
do Descobrimento, região de Porto Seguro; a Costa do Dendê, incluindo aí Morro de São Paulo,
Barra Grande, Baía de Camamu, onde necessitamos de investimentos macroestruturantes, a
exemplo de saneamento básico, melhoria da rede elétrica e sistema de abastecimento de água.

Por isso, faço apelo a V.Exa., Deputado Gilmar Machado, que tem demonstrado extrema
atenção e respeito, e, mais do que isso, zelo nas funções que aqui desenvolve, seja como Deputado
atuante, seja como Relator de importantes matérias.

Não tenho dúvida de que V.Exa. olhará para a Bahia com interesse de ajudá -la e, acima de
tudo, de entender nossos reclamos. Sei da limitação de recursos, mas sei também que há
perspectivas de aumento de receita, que será direcionada não apenas ao aumento de recursos já
destinados, aos investimentos, mas principalmente aos Relatores-Setoriais, para que possam
aumentar as parcelas de investimentos designados a vários Estados.

Espero que V.Exa. também não se esqueça da indústria e do comércio, tendo em vista que o
Governo da Bahia desenvolve programas de atração de investimentos com incentivos fiscais e
tributários extremamente importantes. Hoje, nossos pólos industriais são indispensáveis para o
futuro do Estado, como, por exemplo, o pólo automotivo: a Ford já instalada no Município de
Camaçari e a Hyundai, que deve iniciar a construção de suas instalações no próximo ano; e os pólos
de informática, calçadista e algodoeiro. Enfim, temos uma série de pólos industriais que necessitam
de aportes financeiros do Ministério da Indústria e Comércio, para que se dê seqüência a esse
projeto do Governo baiano, de desenvolvimento econômico, social e, principalmente, de geração de
empregos, uma vertente do Governo Lula.

Faço esses 2 apelos a V.Exa., em particular pedindo atenção para o Destaque nº 39, no
sentido de aumentar o valor dos recursos, tão importantes para a área do turismo, e, de igual
forma, para a indústria e o comércio, a fim de atrair mais investimentos de pequeno, médio e
grande portes para o nosso Estado e gerar mais emprego e renda.

São os apelos que faço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, a bancada do Estado do Piauí apresentou uma emenda para a área do turismo, pela
qual solicita recursos a serem aplicados no Delta do Parnaíba, onde o turismo está em franca
expansão.

É de grande interesse do Governo do Estado a ampliação das atividades de turismo na Serra
da Capivara, na Serra das Confusões, no Parque Nacional de Sete Cidades e na região do Delta do
Parnaíba.
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Na emenda apresentada, solicitávamos 30 milhões de reais, Sr. Relator, mas só tivemos
aprovado 1 milhão e 400 mil reais. Apresento esse destaque para que haja acréscimo a esses
valores. Houve inclusive conversas com o Sr. Governador Wellington Dias, que, diga-se de
passagem, não é do meu partido, mas do PT, para entendimento sobre o aproveitamento turístico
do Estado.

Deputado Gilmar Machado, acate essa emenda, na nossa concepção, de inteira justiça.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Bismarck

Maia.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Obrigado, Sr. Presidente. Quero pedir a atenção do

ilustre Deputado Gilmar Machado para a bancada do Estado do Ceará.
Apresentamos emendas de extrema importância para o desenvolvimento do nosso Estado,

que, diferentemente do Estado de V.Exa. e da maioria dos Estados brasileiros, dispõe de pouca
vocação econômica não só para o seu crescimento, como também para a distribuição de renda, para
a melhoria da qualidade de vida da população e mudança do quadro social de pobreza ainda muito
forte naquela região. Refiro-me especificamente à área do turismo.

Oferecemos 2 emendas: 1 referente à infra-estrutura, para ser distribuída basicamente entre
os pouco mais de 60 Municípios cearenses, com potencial turístico; e outra, também de grande
importância, sobre planejamento estratégico, há muito elaborado para o crescimento do Ceará, que
se baseia em 3 âncoras: a construção de um novo aeroporto; a construção de uma estrada, já
contemplada pelo PRODETUR na sua primeira fase; e a construção do Centro Multifuncional de
Eventos e Feiras, conforme emenda da nossa bancada do Ceará, que neste momento apresentamos.
O Centro Multifuncional necessita dos recursos pedidos nessa emenda apresentada pela bancada
do Ceará.

Ao analisar o relatório de V.Exa., vejo que destinou às obras do Centro Multifuncional
apenas 2 milhões de reais, quantia absolutamente insignificante para o início da construção dessa
âncora, que também contará com recursos advindos do Tesouro do Estado. A construção, portanto,
do Centro Multifuncional ajudará no desenvolvimento do Ceará, tal qual as 2 outras obras já
acabadas, e mudará a história do turismo no Estado.

Atualmente, o Ceará sobrevive apenas com o turismo de lazer, nos meses de janeiro,
fevereiro e julho, considerados de alta estação. Para consolidá-lo como pólo de atração turística com
fluxo turístico perene, precisamos de um local que abrigue eventos, seminários, congressos, enfim,
um Centro Multifuncional, e não apenas um centro de convenções como o de que dispomos hoje.

Estão presentes o ex-Senador, ex-Presidente do Congresso Nacional e atual Deputado
Federal Mauro Benevides e o Deputado Zé Gerardo, membros desta Comissão, representantes do
Estado na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, e solicito a S.Exas. que
olhem com atenção para essas 2 importantes emendas para o desenvolvimento do turismo no
Ceará, notadamente a da construção do Centro Multifuncional de Feiras e Eventos, que será o
divisor de águas para o turismo do Estado, que tudo tem feito na área de promoção, de capacitação
e de infra-estrutura para fazer do Ceará um pólo de atração turística.

Portanto, apelo para o Sr. Presidente e para o Sr. Relator a fim de que estudem essas 2
emendas apresentadas pela nossa bancada.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Com a palavra o Deputado Anivaldo

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

compreendo as dificuldades experimentadas pelo Deputado Gilmar Machado, grande colega e
competente profissional na elaboração desse relatório.

Imagino o exercício matemático necessário para distribuir os escassos recursos de que
dispomos. Entretanto, a bancada do Pará foi muito zelosa ao fazer essa reivindicação, fruto de
ampla discussão com todos os colegas e de um desejo suprapartidário. A par disso, o valor de 2
milhões e 300 mil reais, para atender à demanda explicitada pela bancada, fica muito distante das
necessidades do Estado do Pará e de seus Municípios.
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Há esperança, por parte dos Municípios e do Governo do Estado, de que o Orçamento aloque
recursos para atender à demanda do turismo, que cresce a cada dia.

Por isso, apelo para V.Exa. a fim de que reexamine sua posição e traga para o campo da
prática o atendimento de demanda tão reprimida há algum tempo, para apressar o processo de
desenvolvimento do nosso Estado.

Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o último orador inscrito,

Senador Leonel Pavan.
O SR. SENADOR LEONEL PAVAN - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado Gilmar Machado,

estou encaminhando destaque referente à nossa emenda.
 Estamos falando muito em gerar empregos no Brasil. Temos a Comissão permanente de

Turismo na Câmara Federal. Quando Deputado Federal, reivindiquei a criação da Subcomissão de
Turismo e dela participei. Implantamos a Subcomissão de Turismo no Senado, da qual sou autor.
Quando se fala em geração de empregos, estão incluídas todas as formas: microempresas, grandes
empresas, agricultura. Fala-se muito, no momento, sobre o potencial turístico do nosso País.
Muitas vezes se usam exemplos da Espanha, de Portugal, de outros países do mundo. Nós, que
temos esse enorme potencial, entendemos que, para atender ao projeto e à intenção do Governo de
gerar empregos, deve-se justamente investir no turismo.

Sou de um Estado de grande potencial turístico, de Balneário Camboriú região do litoral,
que engloba dezenas de cidades com esse potencial. Quando ficou decidido que o Senador teria
direito a uma emenda na bancada, não hesitei e optei justamente por fazer uma emenda de infra-
estrutura turística. Balneário Camboriú, por exemplo, em 3 meses, recebe 1 milhão e 800 mil
turistas, sem contar com Blumenau; Brusque; Joinville; Piçarras; Penha, do Beto Carreiro;
Navegantes; Bombinhas; Porto Belo; Nova Trento, cidade turística da Madre Paulina. Essa região
não possui saneamento nem investimento na área de turismo. Por isso não hesitei e apresentei essa
emenda.

Portanto, apelo para o nobre Deputado Gilmar Machado, Relator justamente da parte do
turismo. Já que os recursos destinados à atender à demanda dessas cidades foi ínfimo, peço
atenção para nossa emenda. Não se consegue investir em um folder, muito menos tem-se recurso
para bancar material de divulgação turística. Imaginem investirmos em uma ponte, em uma
rodovia, em acessos, em saneamento, no meio ambiente.

Que Deus, depois de V.Exa. atender ao nosso pedido, atenda-lhe também, para que seja
Senador da República. Tenho certeza de que isso acontecerá um dia.

Essa a nossa reivindicação: aumentarmos esse percentual tão insignificante para atender à
demanda turística do Estado de Santa Catarina. Nós, que tanto atuamos nesse setor, jamais
teremos coragem de dizer que esse foi o percentual destinado para o turismo.

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

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, nobres colegas, não vou responder
um a um porque são muitos temas.

Inicialmente, vou responder ao Deputado Wasny de Roure sobre o critério utilizado para as
Comissões.

Montei um critério de bancada e um de Comissão. Dei tratamento igualitário às Comissões
porque, particularmente, não consigo distinguir a Comissão de Turismo como mais importante do
que a de Economia ou outra qualquer que tenha apresentado destaque. Por isso, dei o mesmo valor
às Comissões, pois no meu entendimento todas têm o mesmo peso. Pode ser que uma possa ter
peso maior para alguns. Por isso, os valores são iguais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não são iguais. Há valores de 4 milhões
e 500 mil reais; 2 milhões de reais; 3 milhões e 500 mil reais.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não. Nas Comissões o valor é igual: 2 milhões e
600 mil reais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - De bancada, não.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Utilizei como critério para as bancadas o tamanho
proporcional dos Estados. Tinha de ter um critério; assim, para atender a todas, adotei o tamanho
da bancada e da população.

Concordo com os Deputados João Grandão e Geraldo Resende sobre o Pantanal,
maravilhosa região. Particularmente, tenho a intenção de, no mês de janeiro, conhecê-la, com
minha família. A Amazônia, por exemplo, também possui um fantástico ecossistema. Maior ou
menor do que o do Mato Grosso do Sul? Como fazer essa distinção? O Estado de Goiás também
possui suas peculiaridades. Vou quase todo mês a Caldas Novas, porque moro em Uberlândia, que
fica perto dali. Enfim, qual critério deveria eu utilizar? Teria de ser um critério lógico, senão haveria
dificuldades. Ou poderia afirmar o seguinte: “Sou de Minas Gerais e meu Estado terá melhor
tratamento.” Não considero isso correto. Então, o critério por mim utilizado foi o tamanho das
bancadas e da população. Por isso, a distinção. Depois atendi algumas bancadas que apresentaram
mais de uma emenda, pois entendo que a bancada priorizou o turismo. A do Amapá, por exemplo,
apresentou 4 emendas para turismo. Teria de dar tratamento distinto a ela, por ter mostrado
grande interesse nessa área. Esses foram os critérios.

Todas as bancadas que apresentaram destaque terão recursos que ainda tenho à disposição
— disponibilizado pelo Relator após prazo, mas não havia utilizado. Vou fazê-lo agora, seguindo o
mesmo critério — porque também compreendo que o turismo é fundamental. Faço isso porque as
Comissões já foram contempladas.

Para encerrar, faço um alerta. Ouvi muitos dizerem que 1 milhão e 400 mil reais ou mais de
2 milhões de reais é pouco. Porém, lembro que, na execução deste ano, poucas foram as bancadas
que puderam apresentar emendas, e levaram mais de 1 ou 2 milhões de reais aos Ministérios. Há
bancada que nada conseguiu na área de turismo e, dentre elas, a de Minas Gerais. Por isso, pode
parecer que o valor no Orçamento do próximo ano é menor, mas o que for apresentado será
executado.  O compromisso do Deputado Jorge Bittar é de pagar a reserva de contingência. Acredito
na palavra do nosso Relator-Geral. Particularmente, V.Exas. podem estar certos de que irei me
empenhar para que isso de fato seja cumprido.

Espero entregar o meu relatório dos destaques ainda nesta noite, para que possamos votá-lo
amanhã de manhã. Vamos votar o relatório e, em seguida, os destaques. Espero contar com o apoio
de todos.

Mais uma vez, agradeço as observações ao Deputado Alberto Goldman.
Continuo com a mesma posição, mesmo estando no Governo: o que falava, continuo falando,

e não só falando, mas escrevendo também.
Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - V.Exa. não foi geneticamente modificado.

(Pausa.) Desculpe-me, Sr. Presidente.  Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Desejo chamar a atenção da Comissão,

particularmente dos Srs. Líderes, para a planilha com os horários do atendimento às bancadas
estaduais que será feito pelo Relator Jorge Bittar e pelo Comitê de Emendas.

Sr. Presidente, estão previstos horários a partir de quinta-feira até sábado.
Deputado Jorge Bittar, para que as bancadas possam ser ouvidas, os relatórios setoriais têm

de estar terminados. É impossível discutir quanto cada bancada vai receber a mais se não se sabe
quanto recebeu no relatório setorial. Os relatórios setoriais vão dar o primeiro piso do que a
bancada de cada Estado recebeu e o restante será a negociação a ser feita com o Relator e com o
Comitê de Emendas. Se temos ainda relatórios que serão entregues até o final da semana e serão
votados, na melhor das hipóteses, até domingo — estou sendo otimista — é impossível discutir isto
antes. Mas de qualquer forma é o mínimo.

Se vão ser entregues até o final da semana, na melhor das hipóteses seria até o domingo, e
as reuniões de bancadas estaduais só podem se realizar após os relatórios setoriais.

Diria que há 2 momentos: um, depois dos relatórios setoriais e um seguinte, até
eventualmente como complementação, como acerto de contas, depois da apresentação dos
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destaques. Mas, de qualquer forma, nunca antes de termos os relatórios setoriais. É impossível, Sr.
Presidente, porque as bancadas não saberão o que defender.

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

Deputado Alberto Goldman para concluir minha parte. Depois entraremos nesse outro debate. Do
contrário, não concluiremos nem uma coisa nem outra.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Desculpe-me, pensei que tivesse encerrado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não. Gostaria de encerrar minha parte, para

depois fazermos esse outro debate.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, só para esclarecer ao Deputado Alberto

Goldman sobre as premissas que orientaram a agenda que estamos construindo. Não há nada de
novo. (Pausa.)

Sr. Presidente, V.Exa. quer colocar primeiro em votação?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim. Srs. Deputados, o prazo para

apresentação de destaques será encerrado ao término do debate.
Declaro encerrada a discussão.
Em votação o relatório setorial referente à Área Temática III - Fazenda e Desenvolvimento,

com as alterações decorrentes do adendo apresentado nessa fase de destaques nesta Comissão da
Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a

bancada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, evidentemente temos objeção,

como expus em meu pronunciamento, do ponto de vista global, quanto ao volume de juros incluído,
que depende das decisões do Banco Central, do Governo, de uma agência.  Na  verdade, são
decisões de política econômica.

Os valores explicitados quanto a pagamento de juros da dívida pública dependem da política
executada pelo Banco Central. Este ano se realizou uma política por demais contracionista. Parece-
me, pelos valores expostos de previsão para 2004, que a política ainda continuará dessa forma, com
juros reais extremamente elevados. Manifestamos, portanto, nosso voto contrário a esse relatório,
com todas as referências elogiosas ao fato de que este realmente representa aquilo que o Deputado
Gilmar Machado sempre expressou.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, informo aos Parlamentares que recebi

telefonema comunicando que terá início votação nominal, no plenário Senado Federal, de indicação
do Dr. Pedro Jaime de Araújo para a ANATEL.

Assim, precisamos nos ausentar para ir votar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vou terminar a votação e, em seguida,

suspenderei a sessão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam, ressalvados os destaques, permaneçam como estão.

(Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Contra o voto do PSDB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Contra o voto dos Deputados Alberto

Goldman e Anivaldo Vale.
Os votos contrários são individuais.
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A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Ressalvados os destaques.
Favorável...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Voto contrário da Deputada Professora
Raquel Teixeira.

Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal, ressalvados os destaques.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, não pedimos verificação de

votação. Anunciamos na reunião de Líderes que não temos ânimo obstrucionista, o que estamos
demonstrando agora, porque não pedimos verificação. No entanto, chamo a atenção especialmente
dos Srs. Líderes do Governo, pois cabe ao Governo manter maioria presente nas votações nesta
Comissão e cabe ao Governo garantir o quorum com sua presença nesta Casa. Não utilizamos nosso
direito neste momento porque não desejamos obstruir o processo. Mas, disse ontem na reunião com
os diversos Líderes que a priori, não vamos abrir mão de nenhuma das possibilidades que nos dá o
Orçamento. Portanto, aproveito para, de forma ética e pelo relacionamento civilizado entre Oposição
e Situação, reiterar aos Líderes do Governo que cabe a eles garantir a maioria dos membros da
Câmara e do Senado nesta Comissão.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Jorge Bittar responderá ao

Deputado Alberto Goldman a questão levantada.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, desejo

apenas esclarecer as premissas que orientaram a agenda de trabalho que construímos, que tem por
objetivo a votação final do Orçamento até o dia 20 de dezembro.

O suposto desse processo é apresentarmos e votarmos destaques sobre emendas de valor
apenas na etapa da Relatoria Geral. Este o nosso compromisso com os Srs. Parlamentares, para
agilizar nossos trabalhos.

Significa que os valores de emendas constantes nos relatórios setoriais prevalecerão para ser
examinados na etapa do relatório geral. Em virtude disso, marcamos reuniões com as bancadas
estaduais, porque elas, tendo conhecimento dos relatórios setoriais e de todas as informações de
como suas emendas foram trabalhadas até então, poderão discutir com o Comitê de Emendas e
com este Relator-Geral, suas prioridades e sugestões para etapa final do relatório.

A idéia é  trabalharmos com o máximo de intensidade. Se for preciso sábado, domingo,
inclusive à noite, o faremos. É preciso assegurar à Nação a aprovação do Orçamento até o dia 20 de
dezembro, evidentemente com a apropriada discussão, com a devida transparência e com o
necessário rigor técnico.

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

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, faço um adendo às observações
do nobre Deputado Jorge Bittar.

As reuniões de bancada começarão amanhã, às 14h30min. É absolutamente impossível
termos em mão, nesse prazo, os relatórios setoriais — ainda que não sejam feitos os destaques.
Ficou provado isso hoje. Vi Deputados do PT proporem destaques hoje.

Fizemos destaque a esse relatório, sem significado maior, cancelando apenas 1 real,
portanto, não muda nada.

Mas, vários Deputados — inclusive do PT — fizeram proposição de destaques.
Independentemente disso, amanhã, nesse horário, não vamos — repito — ter em mão os relatórios.
Não é possível reunir as bancadas a partir de 14h30min de amanhã, porque não se sabem dos
relatórios setoriais. Essa é a realidade.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V. Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Esclareço ao Deputado Alberto Goldman e para os
demais Srs. Parlamentares que todas as bancadas receberão as necessárias informações sobre o
tratamento de suas emendas pelos Relatores-Setoriais, antes da reunião com o Comitê de Emendas
e com este Relator.

Nosso compromisso é o de disponibilizar — repito — as necessárias informações para os
integrantes de todas as bancadas estaduais.

Sobre os destaques, o Deputado Alberto Goldman sabe, assim como todos os Deputados,
que não há como se deliberar para proibir destaques. Mas há o compromisso de os destaques sobre
valor nesta etapa serem todos rejeitados, à exceção daqueles apresentados ao parecer do relatório
do Deputado Gilmar Machado, pelas razões que são do conhecimento de todos. S.Exa. não utilizou
plenamente os recursos disponíveis por situação peculiar. Quando disponibilizamos a última etapa
de recurso, já havia concluído e apresentado seu relatório.

Ficou então o compromisso de que S.Exa. poderia utilizar esses recursos como estão — de
fato pretende fazê-lo — ainda nessa etapa.

É exceção que confirma a regra de que os demais relatórios sejam todos tratados na forma
de destaques apenas na etapa da Relatoria Geral.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tendo em vista que o Senado Federal se
encontra na Ordem do Dia, com votações nominais, suspendemos a sessão e convocamos outra
para às 17h30min.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Daqui a meia hora, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto. É o período de votação no

Senado.
(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 27ª reunião

ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação
das matérias constantes da pauta 37, 39, 40 e 41, de 2003.

Dando continuidade à leitura dos relatórios, vamos ouvir o relatório setorial apresentado
sobre a Área Temática II — Justiça e Defesa.

O Relator é o Senador João Ribeiro, do PFL, do Tocantins.
Com a palavra o Senador João Ribeiro, para apresentar seu pa recer.
 O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.

Deputados, a proposta orçamentária referente à Área Temática II — Justiça e Defesa  — abrange 30
mil órgãos da Ministério da Justiça e 52 mil órgãos do Ministério da Defesa, conforme consta do
anexo do parecer preliminar aprovado pela Comissão Mista de Orçamento.

1.2 - Apreciação geral da proposta.
A proposta em exame está resumida por órgão, unidade orçamentária e esfera. Na Tabela I,

página 3, a referida proposta destina para a Área Temática II — Justiça e Defesa — 32,2 bilhões de
reais, dos quais 3,94 bilhões de reais estão consignados ao Ministério da Justiça e 28,8 bilhões de
reais ao Ministério da Defesa, considerando-se os orçamentos fiscal, da seguridade social e de
investimento das estatais.

1.3 - Análise da proposta setorial e execução orçamentária recente.
 A Tabela II, página 4, apresenta os 10 maiores programas do Ministério da Justiça e do

Ministério da Defesa. Segundo o projeto de lei orçamentária para 2004, esses programas
correspondem a 97,4% dos recursos da área temática. A distribuição por Grupo de Natureza da
Despesa — GND está apresentada na Tabela III, página 4, na qual se pode verificar que 74,11% dos
recursos, ou seja, 23,83 bilhões de reais, estão alocados no GND 1— Pessoal e Encargos Sociais —
e 12,3% no GND 3  outras Despesas Correntes —  (3,85 bilhões de reais), perfazendo ambos 86,14%
dos recursos destinados à Área Temática II. No GND 4, os investimentos estão alocados apenas em
1,58 bilhão de reais, o que corresponde a 4,95% do total da área temática.

Evolução das dotações orçamentárias.
A evolução dos valores constantes do projeto de lei orçamentária entre os exercícios de 2001

e 2004 está demonstrada na Tabela IV, página 5. A análise do período evidencia que a programação



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

28

da área temática, excluído o refinanciamento da dívida, aumentou 39,75%, enquanto o Orçamento
da União, segundo o mesmo critério, evoluiu 52,88%.

É possível ainda observar-se que, excluído a refinanciamento da dívida, os valores
destinados à Área Temática II constantes do projeto de lei 2004 são apenas 0,30% superiores ao do
projeto de lei 2003, enquanto o Orçamento da União registrou o incremento, de modo geral, de
23,32%.

A Tabela V, página 5, apresenta o mesmo comparativo de 2001 a 2004, por GND. Observe-
se, por esses dados, que a dotação consignada no projeto de lei anual 2004, para a área em exame,
supera o liquidado em 2001 em apenas 10,14%. Pela mesma tabela, considerando-se os gastos por
GND, registra-se que, percentualmente, os maiores acréscimos ocorreram no GND 2 — Juros e
Encargos da Dívida: (201,69%);  no GND 1 — Pessoal e Encargos Sociais: (15,15%); no GND 3 —
Outras Despesas Correntes: (4,55%). Destaca-se que o GND  4 — Investimento — sofreu decréscimo
de 45,55%. Este fato é indicativo da diminuição gradativa dos recursos orçamentários para
importantes áreas de modernização, reaparelhamento, pesquisa e desenvolvimento tecnológico,
vitais para o futuro do País.

O comparativo dos valores consignados ao GND 4 — Investimentos, por Órgão —,
relativamente ao liquidado nos exercícios de 2001 a 2003, está demonstrado na Tabela VI, página 6.

Observe-se que os valores alocados no GND 4 — Investimentos — são bem inferiores aos
liquidados nos exercícios de 2001 e 2002, sendo no Ministério da Justiça 35,58% inferiores ao
liquidado em 2001. No Ministério da Defesa 74,17%.

Considerando as demandas por reaparelhamento, modernização, pesquisa e
desenvolvimento tecnológico na área de defesa, diante das exigências do cenário internacional e
nacional, a drástica diminuição dos recursos para essas ações é preocupante e deve ser vista como
indicativo da necessidade de busca de novas alternativas de recursos para investimento nessa área.

A disparidade no incremento das propostas orçamentárias no período de 2001 a 2004 entre
o Orçamento da União, 52,88%, e o Orçamento dos órgãos integrantes da Área Temática II, 39,75%,
indicam forte compressão dos gastos públicos, especialmente no Orçamento da função defesa, cuja
competência de manutenção é exclusiva da União.

Na Tabela VII, página 6, está demonstrada a execução orçamentária setorial nas esferas
fiscal e seguridade social, que atingiu, no exercício de 2002, 96,3% do total autorizado. No corrente
exercício, os dados atualizados até 7/11/2003 apontam para uma execução equivalente a 67,89%
do autorizado, conforme demonstrado na Tabela VII.

Foram apresentadas 110 emendas à despesa no âmbito da Área Temática II, sendo 33
coletivas e 77 individuais, no valor total de 6,6 bilhões de reais, verificando-se expressivo
incremento de cerca de 218,77% em relação aos valores de emendas solicitados por ocasião da
tramitação da proposta orçamentária para 2003, ou seja, 2,77 bilhões de reais.

Importa registrar que, após as análises iniciais, 1 emenda coletiva e 3 emendas individuais,
foram transferidas para outras áreas temáticas, assim como uma emenda individual foi retirada
pelo próprio autor.

A situação inicial e final das emendas apresentadas no âmbito dessa área temática por órgão
e modalidade está demonstrada na Tabela VIII, página 7.

Análise da proposta Setorial.
 Programação do Ministério da Justiça.
Consta da programação do Ministério da Justiça a Ação nº 0854 — Apoio ao

Reaparelhamento, Modernização e Reforma das Instituições do Judiciário Brasileiro — MOREJUS,
no âmbito do Programa nº 1083 — Reforma da Justiça Brasileira.

Embora a modalidade de aplicação direta prevista seja 90, o subtítulo muito amplo poderia
ensejar interpretações de que, mediante essa ação, estaria legitimado o repasse de recurso para os
Judiciários Estaduais. Tal interpretação, de fato, foi adotada pelas bancadas estaduais do Acre e do
Mato Grosso, conforme se depreende das Emendas nº 7102009 e nº 71120001, apresentadas por
essas bancadas.

Para esclarecer essas dúvidas, foram solicitadas informações à Secretaria da Reforma do
Judiciário do Ministério da Justiça, que nos enviou informações mais detalhadas sobre as ações em
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comento da qual consta a seguinte finalidade: apoiar a iniciativa de elaboração e implementação de
projetos específicos de reaparelhamento, modernização e reforma dos órgãos do sistema de Justiça
do nível Federal, Estadual e Municipal, com vista ao aperfeiçoamento da gestão, promoção da
integração, conferindo-lhes maior agilidade, eficiência, eficácia e ampliando o acesso à Justiça.

Dessa forma, conclui-se que, de fato, a ação poderá ensejar o repasse de recursos para os
Judiciários Estaduais, o que aparentemente confronta com a vedação do art. 27, inciso VI, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2004, Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003.

Essa situação está, assim, a merecer análise especial por esta Comissão de Orçamento, que
poderá refletir na decisão quanto à admissibilidade ou não das citadas emendas de bancadas
estaduais, assim como a alteração da denominação da Ação nº 0854, de forma a direcioná-la
exclusivamente para o Judiciário Federal.

Abro um parênteses. O Relator, mesmo com essa proibição, admitiu as emendas de
bancadas e as emendas que foram encaminhadas a esta Relatoria.

Atendimento às emendas.
Para viabilizar o atendimento das emendas coletivas individuais foram criadas 7 novas

ações, as quais estão listadas em quadros específicos, página 8.
Preliminarmente, importa registrar que, diante da falta de recomendações e padronização de

procedimentos pelo Comitê de Avaliações de Emendas, conforme previstas no art. 11, § 3º, da
Resolução nº 1, de 2000, do Congresso Nacional, esta Relatoria deixou de adotar qualquer decisão
quanto à admissibilidade ou não dessas emendas em face da legislação vigente.

Esses procedimentos fundamentam-se no entendimento de que cabe ao referido Comitê de
constituição obrigatória, nos termos do que dispõe o art. 11, § 1º inciso II da Resolução nº 1, de
2000, do Congresso Nacional, examinar e decidir sobre essa questão.

Não obstante sugerimos que o Comitê de Avaliação de Emendas analise de forma especial a
adequação à legislação vigente de 8 emendas relacionadas no quadro da página 9, pelos motivos ali
indicados, sendo 2 emendas de bancada estadual, 1 de Comissão e 5 emendas individuais de
Parlamentares.

Das emendas individuais.
Como de costume, as emendas individuais apresentadas no âmbito da Área Temática II

foram integralmente aprovadas, com recursos provenientes da reserva de contingências transferidas
pela Relatoria Geral especialmente para essa finalidade.

Quando da análise dos dados apresentados nas emendas, foram procedidos pequenos
ajustes de forma a torná-las compatíveis com a programação estabelecida no projeto de lei assim
como sanar eventuais conflitos com a legislação que rege o processo legislativo no Orçamento e a
execução orçamentária. Buscou-se sempre manter os objetivos pretendidos pelos Parlamentares em
suas proposições.

Das emendas coletivas.
Critérios que adotei para análise das emendas coletivas. Ao analisar as emendas coletivas,

de bancadas e de Comissões Permanentes, foi considerado o mérito inerente a cada ação proposta
bem como as orientações contidas no parecer preliminar. A exemplo do que ocorreu com as
emendas individuais, houve  necessidade de se propor ajustes nos subtítulos apresentados como
atípicos, assim como efetivar-se pequenas alterações em algumas emendas apresentadas.

Procurou-se, dentro das evidentes limitações de recursos, atender razoavelmente as
emendas coletivas apresentadas, assegurando-se de que todas as emendas admitidas possam vir a
receber recursos adicionais nas etapas futuras do processo orçamentário.

Repito o último parágrafo para que os Srs. Parlamentares possam observar que há um
compromisso do Sr. Relator, já que S.Exa. tem recursos para atender quase o mesmo montante que
tínhamos dentro da Relatoria Setorial.

Procurou-se dentro das evidentes imitações de recursos atender razoavelmente as emendas
coletivas apresentadas, assegurando-se de que todas as emendas admitidas possam vir a receber
recursos adicionais nas etapas futuras do processo orçamentário. Ou seja, com o Relator-Geral.

Infelizmente, não foi possível o atendimento da Emenda nº 60020003, da Comissão de
Relações Exteriores do Senado Federal. Essa emenda destinada à ação (nova) implantação de
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pelotões especiais de fronteira foi proposta na Unidade Orçamentária 52.101, do Ministério da
Defesa. Não obstante, nessa unidade orçamentária, não há nenhum programa possível de abrigar a
referida ação.

Para sanar essa dificuldade, a Secretaria de Organização Institucional do Ministério da
Defesa enviou Ofício nº 8.617, SEORI/MD, de 18 de novembro de 2003, ao Presidente  da Comissão
de Relações Exteriores do Senado Federal, solicitando que a emenda fosse alterada para a ação
Implantação de Unidades Militares no âmbito do programa Calha Norte. Entretanto, até o
fechamento deste relatório não houve qualquer manifestação da Comissão de Relações Exteriores do
Senado Federal, pelo que se sugere que a referida emenda seja inadmitida, pela ausência de dados
relevantes à sua análise, art. 25, inciso I, combinado com o art. 20 da Resolução nº 1, de 2000, do
Congresso Nacional.

Critério para atendimento das emendas.
Para o atendimento das emendas coletivas, chamo a atenção dos Srs. Parlamentares, foram

utilizados recursos provenientes de alguns cancelamentos seletivos efetuados no âmbito da própria
Área Temática II, incidentes sobre o GND 4 — Investimentos — e de recursos oriundos de reserva de
contingência repassados pela Relatoria Geral.

 Os cancelamentos efetuados por esta Relatoria incidiram apenas em dotações genéricas no
âmbito nacional, ou seja, para atender a alguns aeroportos, observei o que havia para aeroportos
em termos de Brasil. Por isso que pude dar melhor atenção a essa área.

Esses procedimentos permitiram satisfatório atendimento de algumas emendas de bancadas
estaduais, principalmente daquelas que, em face dos dados disponíveis e das informações
fornecidas, foi possível a esta Relatoria firmar o convencimento quanto ao mérito e urgência de
execução das respectivas ações.

 Diante da escassez de recursos disponíveis, adotou-se como critério a distribuição dos
recursos de forma igualitária entre o conjunto das emendas de bancadas e das emendas de
Comissão. Ou seja, Sr. Presidente, procurei priorizar as emendas de bancada porque as considero
mais representativas. Como os Parlamentares estão lutando para melhorar os repasses para os seus
Estados, dei prioridade às emendas de bancada e, em segundo, às emendas de Comissões.

Dentro de cada conjunto de emendas de bancadas e de Comissões, os recursos foram
distribuídos igualmente entre as emendas apresentadas, tendo em vista que todas foram
consideradas meritórias. Exceção a esse critério ocorreu apenas nas emendas destinadas a
suplementar dotações de programação do Ministério da Justiça, cuja distribuição dos valores
atendeu à solicitação e indicação específica da direção daquele órgão acatadas por esta Relatoria.
Houve solicitação do Ministério da Justiça, fui procurado, e considerei que realmente a Polícia
Federal merecia especial atenção.

Emendas de Relator.
Para correção de erros materiais constatados na proposta orçamentária enviada pelo Poder

Executivo, foram emitidas 24 emendas de Relator. Alguns dos erros verificados, principalmente na
modalidade de aplicação, se não corrigidos, poderiam dificultar a futura execução orçamentária das
respectivas ações, pelo que consideramos a correção dos referidos erros necessária e oportuna.

Além disso, a Emenda nº 80020001 foi emitida para atender o pleito apresentado a essa
Relatoria pelo comando da Aeronáutica, por meio de Ofício nº 357GC72158, de 25 de novembro de
2003, no sentido de criação, reativação da Ação nº 3115, aquisição de aeronaves e similares para
atendimento aos aeroclubes no âmbito da Unidade Orçamentária nº 52912, Fundo Aeroviário.

Os recursos alocados nessa programação no valor de 2 milhões de reais são provenientes de
cancelamento parcial de dotação consignada à programação do próprio comando da Aeronáutica,
Fundo Aeroviário. Esta Relatoria analisou e decidiu pelo acatamento da solicitação do Comando da
Aeronáutica, com o objetivo de contribuir para a adequação da proposta orçamentária daquela
instituição.

Informa-se, por oportuno, que existe emenda propondo a inclusão da Ação nº 3115 —
Aquisição de Aeronaves e Similares para Atendimento aos Aeroclubes — no PPA 2004/2007.

Obras irregulares: em atenção ao disposto no art. 94 da Lei nº 10.077, de 30 de julho de
2003 — Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004, o Tribunal de Contas da União informou a
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ocorrência de irregularidades graves na execução de 4 subtítulos situados no âmbito da Área
Temática II, os quais estão relacionados na Tabela IX, à pág. 11, já distribuída às bancadas.

Esta Relatoria deliberou pela manutenção integral das dotações consignadas nos subtítulos
constantes da Tabela IX, incluídos no projeto de lei do Orçamento anual de 2004. Sugere-se, no
entanto, a inclusão dessas obras no rol daquelas que permanecerão com execução orçamentária
condicionada à adoção de medidas saneadoras das irregularidades apontadas, nos termos do que
dispõe o art. 93 da Lei nº 10.707, de 2003, e a LDO de 2004.

Obras com custo total superior a R$ 8 milhões: de acordo com o estatuído no art. 17 da LDO
de 2004, os órgãos setoriais deveriam encaminhar à Comissão Mista de Orçamento demonstrativo
com a relação de obras cujo valor total ultrapasse R$ 8 milhões, bem como daquelas previstas para
execução integral no exercício de 2004 cujo valor seja superior a R$ 2 milhões. No demonstrativo,
dever-se-ia ainda comprovar a observância dos limites prescritos no art. 101 da LDO de 2004
quanto aos custos unitários. Nessa área temática, o Ministério da Defesa, por intermédio do Ofício
DEORF/SEORI, desincumbiu-se desse mister, informando os empreendimentos pertinentes,
inclusive por meio magnético, principalmente as obras do programa de desenvolvimento da infra-
estrutura aeroportuária — Fundo Aeronáutico. Informou que para essas obras o sistema SINAPI
não apresenta custos que permitam a comparação. Para as obras de infra-estrutura para elevadores
dos radares transportáveis na região amazônica, informou custo unitário superior ao do SINAPI,
sem apresentar qualquer justificativa. Para a execução de obras civis de modernização e reforma
nas instalações da Escola Naval, o custo unitário informado é inferior ao do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil da Caixa Econômica Federal — SINAPI. Deixou, no
entanto, de informar outras obras executada pelo órgão, principalmente aquela do Programa Calha
Norte.

O Ministério da Justiça, por meio de Ofício nº 962 — SEMJ, de 10 de setembro de 2003,
também informou as obras do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim
da Polícia Federal e do Fundo Penitenciário Nacional. Não fez, no entanto, qualquer demonstração
relativamente aos custos unitários das obras (art. 101 da LDO de 2004), limitando-se a declarar, no
caso das obras do sistema penitenciário, o seguinte: “Prejudicado — empreendimento não
contemplado pelo sistema da Caixa.” Assim, afigura-se duvidoso que os órgãos dessa área temática
tenham cumprido satisfatoriamente as determinações da LDO de 2004. Não obstante, em face das
orientações necessárias para informar os procedimentos das Relatorias Setoriais, deixou-se de
adotar qualquer providência relativamente a essa matéria, remetendo-se o assunto à consideração
do Relator-Geral.

Indicações ao Relator-Geral.
No transcurso da análise setorial, esta Relatoria recebeu demandas dos seguintes órgãos:
- Departamento de Polícia Federal — mediante o Ofício nº 1.484/2003-GP, de 21 outubro de

2003, dirigido ao Relator-Geral, o Deputado Gonzaga Patriota solicita remanejamento de recursos
da Fonte 150, receitas próprias, provenientes da aplicação de multa de trânsito do DPRF, sob
alegação de que referida a receita foi programada em desconformidade com o art. 320 da Lei nº
9.503, de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro. Esse dispositivo determina que a receita
arrecadada com a cobrança de multas de trânsito deve ser aplicada exclusivamente em sinalização,
engenharia de tráfico e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Apesar do
mandamento geral, foram programadas no projeto de lei despesas com pessoal e encargos sociais,
custeados com a Fonte nº 150, no valor total de R$ 71.588.528,00. Analisando a matéria, esta
Relatoria considera que o pleito é procedente, pelo menos parcialmente, uma vez que algumas
rubricas não podem ser incluídas dentre aquelas previstas no art. 320 da Lei nº 9.503, de 1997, às
quais foram alocados R$ 30.098.150,00, pelo quadro que está na pág. 13. A correção dessa
irregularidade exige disponibilidade de recursos ordinários, Fonte 100, para liberar os
correspondentes valores da Fonte 150. Diante da impossibilidade de a correção ser feita no âmbito
desta Relatoria, em face da limitação de recursos disponíveis, sugerimos que o Relator-Geral analise
a possibilidade de adequar a programação do DPRF aos ditames legais e, conseqüentemente,
realocar os recursos liberados da Fonte 150 pelas ações indicadas pelo Departamento de Polícia
Rodoviária Federal.
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- Defensoria Pública da União — a Defensoria Pública da União apresentou pleito no sentido
de incluir no Anexo VII a alteração da estrutura de carreiras. Subitem específico prevê criação,
estruturação e organização de cargos daquela instituição. A solicitação foi analisada por esta
Relatoria, que a considera justa e meritória. Verificou-se inclusive a existência das Emendas de
texto nºs 16150021 e 16150022, de autoria do Deputado Paulo Rocha, que propõem a inclusão da
Defensoria Pública no referido Anexo VII, de forma a possibilitar a criação de estrutura e
organização do quadro de servidores daquela organização. Nesse contexto, sugere-se o empenho do
Relator-Geral para o atendimento da reivindicação da Defensoria Pública da União, diante da
constatação de que se faz de fato necessária a adequada estruturação do quadro de servidores, a
fim de que a instituição possa cumprir as relevantes funções que lhe foram delegadas pela
Constituição e pela Lei.

Sugestões de emendas para complementação de atendimento: conforme salientado
anteriormente, é preocupante a drástica diminuição das dotações destinadas a investimentos no
âmbito das Forças Armadas, o que vem inviabilizando a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a
modernização e o reaparelhamento dessas instituições de grande relevância para o País.
Lamentavelmente, a escassez de recursos impediu essa Relatoria de atender satisfatoriamente às
emendas que objetivam suplementar os recursos constantes da proposta orçamentária dessas
instituições. Nesse sentido, sugerimos o empenho da Relatoria Geral para aumentar os valores de
atendimento das seguintes emendas:

- Comando da Aeronáutica: Emenda 60.20.005.31.28, modernização e revitalização de
aeronaves; Emenda 50.20.0004.31.13, aquisição de aeronaves — ressalte-se que nesse
caso existe emenda de receita vinculada a contratos de empréstimos externos já firmados
para viabilizar o atendimento dessas emendas;

- Comando do Exército: Emenda 50.20.001.53.75, modernização operacional das
organizações militares do Exército;

- Comando da Marinha: Emenda 50.18.0001.14.21, construção de protótipo de reator
nuclear; Emenda 60.02.0002.19.48. obtenção de meios navais; Emenda
50.20.0003.32.16, construção de protótipo de submarino com propulsão nuclear;

- Secretaria Interministerial para os Recursos do Mar: Emenda 50.13.0001.23.45, missão
Antártida.

Da mesma forma, sugerimos o reforço para atender às emendas destinadas às seguintes
instituições:

- Fundo de Administração do Hospital das Forças Armadas: Emenda 71.08.0013.25.28,
manutenção dos serviços médico-hospitalares do Hospital das Forças Armadas;

- Departamento de Polícia Federal: Emenda 60.08.0004.22.72, gestão do programa.
Orçamento de investimento: o orçamento de investimento na Área Temática II abrange as

Empresas 52.12, Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária — INFRAERO, e 52.221,
Indústria de Material Bélico do Brasil — IMBEL, ambas vinculadas ao Ministério da Defesa. A
Tabela X, à pág. 15, apresenta os dados relativos ao orçamento de investimento, com valor total de
R$ 92.043.636,00, sendo R$ 90.343.633,00 da INFRAERO e R$ 1.700.000,00 da IMBEL. Não foram
apresentadas emendas nem processados os cancelamentos por esta Relatoria na proposta
orçamentária dessas instituições, que se afigura adequada.

Diante das considerações apresentadas, esta Relatoria posiciona-se pela aprovação do
Projeto de Lei nº 31, de 2003, do Congresso Nacional, na parte referente à Área Temática II, Justiça
e Defesa, com as modificações propostas neste relatório, assim como pela declaração de
inadmissibilidade da Emenda nº 600.20003, da Comissão de Relações Exteriores do Senado
Federal.

Sr. Presidente, procurei, como já disse, estabelecer um critério, porque acho que tudo que
segue um critério faz justiça a todos. As emendas de bancada procurei, sobretudo aquelas com
recursos que recebi do Relator, atender de forma equânime. Não obstante, houve 3 ou 4 emendas
que pude atender em razão de poder cortar dentro daquela área que a bancada havia solicitado
carimbar, ou seja, aeroportos — havia recursos para aeroportos que eu pude carimbar, atendendo
assim melhor às bancadas.
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Com referência às emendas de Comissões, também procurei atender praticamente todas com
o mesmo valor, independentemente de se a bancada era de São Paulo, ou do Acre, ou do Tocantins,
enfim, do Estado que fosse, até porque acho que é uma forma de fazermos justiça com os pequenos
Estados e com as pequenas bancadas.

É o relatório.
SR. PRESIDENTE (Senado Gilberto Mestrinho) - O Senador João Ribeiro apresentou seu

relatório, com voto favorável à aprovação do projeto.
Conforme o estabelecido no art. 8º, alínea “o” do Regulamento Interno da Comissão, declaro

inadmitida a emenda 600.20003, da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, como
sugerido pelo Relator.

Está iniciada a discussão. O prazo para apresentar os destaques encerra-se ao término do
debate.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, além do pedido de inscrição que

já faço para o debate, entendo que existe uma emenda do Sr. Relator que não pode ser admitida. A
Emenda nº 800.20001, que está na pág. 17 do relatório, emenda do Relator, é um subprojeto novo,
cujo título é Aquisição de Aeronaves e Simuladores para atendimento dos aeroclubes nacionais,
com a seguinte justificativa:

“A presente emenda visa adequar o orçamento do Comando da
Aeronáutica, em atenção ao contido no Ofício nº 357, de 25 de novembro
de 2003, do Comando da Aeronáutica, acatado por esta Relatoria
Setorial, tendo em vista tratar-se de remanejamento de dotações na
própria unidade.”

Acho que não é possível, regimentalmente, acatar-se emenda ou ofício apresentado pelo
Comando da Aeronáutica, ainda que seja remanejamento dentro da própria Aeronáutica, porque se
cria inclusive um subprojeto novo, um título novo, com autonomia absoluta do Comando da
Aeronáutica, conforme solicitação ao Sr. Relator, que não pode criar projetos novos. Mesmo que eu
não faça o destaque, essa emenda, na minha avaliação, Sr. Presidente, deveria ser inadmitida de
pleno, e o Sr. Relator deveria remanejar os R$ 2 milhões, voltando para a posição de antes.

S.Exa., com os próprios recursos de investimentos, cria um projeto novo, com base numa
solicitação do Comando da Aeronáutica. Isso é, evidentemente, contrário ao nosso Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator, o Senador
João Ribeiro.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Ilustre Deputado Alberto Goldman, a informação que
recebi da assessoria técnica é a de que na verdade eu poderia admitir essa emenda, porque foi
proposta para o PPA e não acrescenta recursos. Não haveria qualquer problema em admitir a
emenda e por isso o Relator a acatou. Na verdade, está dentro da própria unidade orçamentária, e
não houve alteração alguma, sobretudo de valores.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - A proibição regimental não é apenas pelo fato de
acrescentarem-se custos ou não, mas por criar-se um projeto novo. Ainda que dentro da própria
unidade, isso não é admissível. Quanto ao fato de haver um ofício, imagine, Sr. Relator, se todos os
secretários, os funcionários públicos de diversos setores apresentassem ofícios pedindo a
remodelação do orçamento de um jeito ou de outro. Todo o projeto do Executivo seria remodelado.
Isso deveria ter sido feito junto ao Ministério do Planejamento, órgão que nos remete o projeto. Seria
uma ação intergoverno, e não conosco. Assim, parece-me irregular.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator, o Senador
João Ribeiro.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Goldman, a informação que a assessoria
técnica me deu é a de que não haveria nenhum problema, porque a emenda tratava simplesmente
de uma correção técnica. Por isso, esta Relatoria a acatou. Está aqui, no art. 27: “Os Relatores
somente poderão apresentar emendas à despesa e à receita com a finalidade de corrigir erros e
omissões de ordem técnica ou legal.” Foi por isso que admitimos a emenda.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, fica muito larga a interpretação
de corrigir um erro técnico agindo-se assim, porque qualquer órgão da administração pública pode
vir diretamente ao Congresso Nacional, dizer que há uma série de erros no Orçamento e propor a
mudança total dos projetos. Assim como a mudança criou um projeto, poder-se-iam criar 10, 20, 50
projetos. Tenho receio de se abrir uma válvula e liberalizar demais a interpretação. Não tenho nada
contra se utilizar amanhã...

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, antes de qualquer manifestação, quero

dizer que o que fiz foi para acatar solicitação do Ministério; porém, se a Comissão entender que não
devo acatar, V.Exa. poderá decidir. Quis ajudar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sérgio Guerra.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, pedi a palavra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, ouvi com atenção a questão de ordem

do Deputado Alberto Goldman e compreendo a posição do Sr. Relator, que nada mais fez do que um
esforço para tentar ajustar seu relatório a uma situação que lhe foi proposta por um Ministério. De
toda forma, penso que a efetivação desse atendimento cria um precedente extremamente grave. Há
nisso uma excessiva elasticidade do conceito de correção de erros materiais. Em outras
oportunidades, nesta mesma Comissão, situações como essa resultaram na anulação da proposta
feita. Não vejo inconveniente algum em que o Relator, que fez um projeto que todos elogiamos,
exclua essa aprovação, que na verdade é polêmica, e dê aos recursos outro destino.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A emenda do Sr. Relator, conforme sua
sugestão, é considerada inadmitida; S.Exa. fará a redistribuição dos recursos em outros segmentos
a apresentar.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, como questão de ordem, quero
dizer que entendo o mérito da proposta do Relator, que fez todo esforço, e com toda a razão,
buscando resolver essa questão; porém, assim como atendeu a várias emendas e fez diversas
emendas de Relator, conforme solicitação da Secretaria de Orçamento Federal, basta o Comando da
Aeronáutica solicitar à Secretaria de Orçamento Federal, a qual, portanto, poderá remeter ofício, e o
próprio Relator-Geral poderá fazer essa correção. Acho isso perfeitamente possível. Aí, sim; via
Secretaria de Orçamento Federal, sim. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator, o Senador
João Ribeiro.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, na verdade tentei ajudar, mas, se não é
possível, os recursos voltam para a ação anterior. Não há problema algum. De minha parte não há
objeção.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro inadmitida a emenda do Sr.
Relator.

Está iniciada a discussão, bem como o prazo para a apresentação de destaques, que se
encerrará ao término dos debates.

Com a palavra o Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero

fazer uma observação ao nobre Relator. Peço silêncio, Sr. Presidente, porque está difícil até ouvir a
mim mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio ao auditório.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Nobre Relator, o relatório, na página em que trata das

emendas de Relator, traz duas situações em que simplesmente houve, salvo engano, troca de
modalidade. Gostaria de saber se essa foi a intenção do Relator e qual foi a motivação. As emendas
são sobre a construção de pista de pouso e decolagem aeronáutica em Bonito e Chapadão do Sul,
Mato Grosso do Sul. Pelo que observamos, não houve alteração de valores.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Observamos que houve uma simples troca, e estou

exatamente fazendo este questionamento: se isso aconteceu, qual foi a motivação?
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O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Houve apenas uma mudança na modalidade de
aplicação.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Foi mudado de 90 para 30.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sim, para 30.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sou Deputado pelo Mato Grosso do Sul e estou

indagando qual foi a motivação, de onde partiu essa solicitação, exatamente porque sou da bancada
desse Estado.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Na verdade, esses programas para construção de
pequenos aeroportos — inclusive é uma área que conheço um pouco — envolvem recursos do
PROFAA, vindo do fundo aeronáutico ATAERO. Esses recursos são aplicados em convênio com
Estados, sobretudo com Estados. O Governo Federal não aplica diretamente esses recursos. O
Governo Federal não constrói pequenos aeroportos. Foi no sentido de resolver essa questão que
fizemos essa alteração. O Governo Federal, o Ministério da Aeronáutica, ou seja, o Comando da
Aeronáutica, o DAC ou a INFRAERO não fazem essas obras via Governo Federal; são convênios com
Estados.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Mesmo que a obra já tenha sido iniciada?
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Foi iniciada pelo Governo Federal?
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Esse é o meu questionamento.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Eu acho que não, porque não existe qualquer obra no

interior do Brasil, em pequenos aeroportos, que não seja objeto de convênios com Estados ou
Municípios.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Solicito aos Srs. Parlamentares que

façam as perguntas para que o Sr. Relator as anote e depois responda todas em bloco.
Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, saúdo o nobre Senador João

Ribeiro pelo esforço que imagino deve ter feito para relatar matéria como essa.
Ressalto, nobre Relator, os dados que V.Exa. apresenta na pág. 05, quando trata da

evolução das dotações orçamentárias. Chamo a atenção para o aumento de 201,69% no GND 2,
juros e encargos da dívida, e ainda para a diminuição em 45,55%, segundo V.Exa., do GND 4,
investimentos. Isso significa que este ano foi uma desgraça para a área de Justiça, para a Polícia
Federal, para a construção de presídios, para a Defensoria Pública; enfim, todo o setor de defesa e
de segurança pública deste País encontra-se em total abandono.

Sr. Relator, imagino como deve ter sido difícil para V.Exa. — porque V.Exa. sabe da
importância da transformação dessas áreas para o Tocantins e para o Brasil — o fato de não haver
os recursos necessários para efetivamente transformar a realidade que vivemos, para destinar o
necessário à Polícia Federal, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, aos Tribunais, enfim, a
todos aqueles órgãos que compõem a Administração Federal e que efetivamente fazem a defesa do
cidadão brasileiro.

Parabenizo o Senador João Ribeiro pelo seu trabalho. Imagino a dor de cabeça que V.Exa.
deve ter enfrentado por não poder garantir investimentos na área de segurança pública, na medida
em que não havia os recursos necessários para isso. V.Exa. está de parabéns.

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

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e
Srs. Senadores, nessa área, Defesa e Justiça, nosso Relator Senador João Ribeiro certamente
sentiu-se com as mãos amarradas, totalmente amarradas. Não há recursos para se acrescentar a
essa área, que dispõe, no seu total — Ministério da Justiça e Ministério da Defesa — R$ de 32
bilhões, aproximadamente. Não sei quanto S.Exa. teve para remanejar, em termos de recursos;
devem ter sido uns R$ 100 milhões, por aí.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Foram R$ 74 milhões.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Foram R$ 74 milhões? Isso representa, portanto,

pouco mais de 0,2% do total. Esse Orçamento que veio do Executivo para a área de Justiça e Defesa
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é uma verdadeira tragédia. Se os outros que vamos examinar daqui em diante forem assim, então
diria que realmente estamos em palpos de aranha.

Veja, Sr. Presidente, o Ministério da Defesa consome da Previdência, com inativos e
pensionistas, R$ 13.000.524.000,00 de um total de R$ 27.000.167.000, 00 — 50% das despesas do
Ministério da Defesa são para pagamento de inativos e pensionistas. Não há país que possa
funcionar assim. Não há administração que possa funcionar gastando 50% do seu orçamento
apenas com inativos.

O reaparelhamento e a adequação da Força Aérea Brasileira, do Ministério da Defesa,
corresponde a R$ 245 milhões. É um nada em relação ao total. Significa o seguinte: temos aqui um
orçamento na Defesa só para pagar pessoal, principalmente inativos. Não tem mais nada para coisa
alguma. Para que Forças Armadas desse jeito? Elas não são nem armadas, porque não têm armas,
não têm equipamento, não têm absolutamente nada. São pessoas, seres humanos. Nessas
condições, é melhor não ter Forças Armadas. Para nada? Para não terem nenhum efeito, nenhum
significado?

Também no Ministério da Justiça, Sr. Presidente, dos R$ 3.900.000.000,00, o orçamento do
Ministério, R$ 1.076.000.000,00 vão para inativos e pensionistas. Nesse caso é cerca de 25%, o que
também é uma aberração. Veja, Sr. Presidente, para a segurança pública, especialmente nas
rodovias, para o sistema único de segurança pública e a modernização do sistema penitenciário
temos aqui pouco mais de R$ 1 bilhão. Para a modernização do sistema penitenciário são R$ 200
milhões. Isso, em relação às necessidades do sistema penitenciário no Brasil, cujas condições
conhecemos, é nada.

Pergunto: como vamos resolver os problemas de segurança pública neste País se não temos
condições de prender ninguém? De que adianta melhorar as polícias? De que adianta resolver o
problema da segurança, de que adianta termos uma polícia eficiente se não temos onde colocar as
pessoas eventualmente presas? Esses R$ 200 milhões nada significam!

Sr. Presidente, nessa área temática toda, menos de 5% estão alocados para investimentos.
Comparemos com o que aconteceu em outros anos: no Ministério da Justiça, no ano de 2001 foram
liqüidados R$ 785 milhões; em 2002, R$ 535 milhões; em 2003 foram autorizados R$ 635 milhões,
mas liqüidados R$ 109 milhões — menos de 20%! E agora o orçamento é de R$ 505 milhões, menor
que o orçamento de 2001. Na Defesa, então, o orçamento liqüidado em 2001 foi de R$
1.958.000.000,00. Para 2004, são R$ 505 milhões, um quarto disso! O orçamento do Ministério da
Defesa agora é um quarto do que foi liqüidado no ano de 2001? Eu, sinceramente...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em que pese a argumentação de V.Exa.,
o prazo está correndo, já está...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Estou sendo o mais rápido que posso, Sr.
Presidente.

Leio aqui um trecho do relatório:
“Considerando as demandas por reaparelhamento,

modernização, pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área da
Defesa, diante das exigências do cenário internacional e nacional, a
drástica diminuição dos recursos para essas ações é preocupante e deve
ser vista como indicativo da necessidade de busca de novas
alternativas.”

Quais são as novas alternativas que o Governo Federal propõe? Nada. Nada! Não tem
nenhuma iniciativa, é um Governo absolutamente sem iniciativa, absolutamente sem condições de
buscar solução para os problemas.

Preocupa-me, Sr. Presidente, apenas a decisão do Relator de conceder recursos para todas
as emendas admitidas. Com isso, houve uma pulverização, e acho que essa pulverização não é boa,
não é adequada. É melhor concentrarmos recursos em alguns empreendimentos, alguns
investimentos, do que tentar simplesmente atender aos pedidos de bancada com uma titica para
cada um. Vamos ter o que sempre tivemos, até hoje: milhares e milhares e milhares de obras
espalhadas por todo este Brasil, todas elas começadas, nenhuma andando, todas paradas por falta
de recursos.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço a V.Exa. que conclua.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Quero apenas fazer uma observação. Aqui

existem algumas ilegalidades constatadas pelo Relator. Sobre as multas de trânsito, por exemplo, é
dito o seguinte:

“O dispositivo determina que a receita arrecadada com a
cobrança de multa seja aplicada exclusivamente em sinalização,
engenharia de tráfico, de campo, policiamento, fiscalização e educação
de trânsito. Apesar do mandamento legal, foram programadas no projeto
despesas com pessoal e encargos.”

Quer dizer, ao invés de atender à finalidade da multa, esse recurso é utilizado para
pagamento de pessoal e encargos sociais.

Finalmente, Sr. Presidente, chamo a atenção do Sr. Relator, e depois faremos emendas, não
só ao relatório setorial como também ao relatório geral: desta vez, S.Exa. foi muito pródigo com
Goiás. É claro, compreendo; afinal de contas, é um Senador do Centro-Oeste, e esse Estado está na
sua Região, mas a emenda para o aeroporto de Goiânia, Goiás, é de mais de R$ 20 milhões, e para
as penitenciárias em São Paulo é de R$ 10 milhões. Se compararmos a gravidade dos problemas do
setor penitenciário em São Paulo, como nos demais Estados, à necessidade do aeroporto em
Goiânia, acho que a prioridade não foi bem estabelecida.

São as minhas observações.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Luiz

Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente,

parabenizo o Senador João Ribeiro, do nosso partido, o PFL, pelo esforço monumental para concluir
esse relatório. Realmente, é uma tristeza vermos que a área de Justiça e Defesa não foi efetivamente
prioritária para o Governo atual.

O Deputado Alberto Goldman fez uma análise mais detalhada sobre as despesas
discriminadas, o que de certa forma me exime de fazê-lo. É realmente triste ver um decréscimo de
cerca de 74% dos recursos para o Ministério da Defesa, inclusive indicado no quadro do Relator —
74% a menos do que foi efetivamente liquidado em 2001! E estamos falando da proposta
orçamentária. Se considerarmos a execução orçamentária deste ano, o liquidado em 2003, que mal
chegou a R$ 110 milhões, esse quadro torna-se ainda mais grave. Gera inclusive uma preocupação
maior, porque essa é uma área fundamental para o desenvolvimento do País.

O mesmo ocorre com o Ministério da Justiça. Aliás, o Ministro deve estar com a cabeça
inchada a esta altura. Se compararmos os orçamentos da área de segurança, veremos que a
prioridade fica apenas no discurso, já que o PL de 2004 aloca 35% a menos de recursos do que o
que foi efetivamente liquidado em 2001.

O Relator faz uma recomendação, e será necessário observarmos isso durante a discussão
do relatório final, quando o Relator-Geral deverá fazer essas correções, levando a que sejam
acatadas as sugestões apresentadas pelo Relator, sobretudo em relação à preocupante e drástica
diminuição das dotações destinadas a investimentos no âmbito das Forças Armadas, o que tem
inviabilizado a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a modernização e o reaparelhamento
dessas instituições, que têm sido objeto de grandes discursos do Ministro da Justiça, Márcio
Thomaz Bastos, mas mão estão refletidas na proposta orçamentária essas proposições e
preocupações em relação à segurança pública.

Portanto, Sr. Presidente, parabenizo mais uma vez o nosso Relator e associo-me a S.Exa. em
suas preocupações. Espero que o Relator-Geral corrija essas questões fundamentais para a área de
segurança nacional.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Senador João Ribeiro, Sras. e

Srs. Parlamentares, inicialmente, parabenizo o nobre Senador João Ribeiro pelo relatório que
produziu. Sabemos das dificuldades que enfrentou para produzi-lo dentro dos parâmetros de
recursos que lhe foram oferecidos, mas entendemos que representou muito bem o nosso partido, o
PFL, e muito nos honra tê-lo nessa Sub-Relatoria.
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Também me associo aos Deputados Alberto Goldman e Luiz Carreira em suas manifestações
no que diz respeito à atenção que o Governo, por meio desse projeto, dá a essas áreas importantes
da vida nacional que são os Ministérios da Justiça e da Defesa, com seus comandos. Certamente
que os recursos são muito poucos para podermos aparelhar todos esses comandos, esses
Ministérios, para que eles possam realmente produzir aquilo que todos desejamos, que é a
segurança da sociedade brasileira.

Sr. Presidente, também apresento destaque que necessita contar com a compreensão do
nobre Senador em relação às emendas indicadas para análise especial pelo Comitê de Avaliação de
Emendas. É uma emenda que diz respeito à Missão Antártida; veio da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e o nobre Relator acolheu, mas remeteu-a para o Comitê de
Avaliação de Emendas sob a justificativa de que a matéria não está regimentalmente afeta à
Comissão.

Devo dizer ao ilustre Relator que é necessário que analise a matéria com atenção especial,
tendo em vista que realmente a missão da Marinha na Antártida se dá na área do meio ambiente,
uma vez que todos os órgãos de preservação do meio ambiente utilizam-se dessa base justamente
para promover a preservação do meio ambiente. Temos todo o cuidado em manter a Base Antártida
como pólo não só para a garantia da pureza das águas, como também do ar, enfim, de todo o meio
ambiente da Antártida. Por isso, apelo para o ilustre Relator no sentido de que suprima a indicação
nesse quadro, que remete a matéria para o Comitê de Avaliação, tendo em vista que realmente é
pertinente à Relatoria, uma vez que se trata do uso da base pelos órgãos que cuidam do meio
ambiente para proteção ambiental da Antártida. Portanto, meu caro Relator, faço este apelo no
sentido de que suprima a indicação em razão desse destaque que apresento, que, penso eu, é
perfeitamente cabível, sem prejuízo algum, uma vez que V.Exa. já acatou a emenda, e apenas
evitará que ela vá ao Comitê para discussões outras.

Finalizo renovando os meus parabéns e a minha felicitação pelo relatório que V.Exa.
produziu, engrandecendo muito a participação do nosso partido nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro
Novais. (Pausa.) Ausente .

Com a palavra o Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, Sr. Relator, apresentamos um

destaque para completar a emenda da bancada de Goiás com relação à melhoria no aeroporto de
Goiânia, que teve a maior taxa de crescimento no que se refere a passageiros, pouso e decolagem de
aeronaves. Há 3 ou 4 anos contávamos com aproximadamente 400 mil passageiros por ano; hoje, o
aeroporto de Goiânia recebe mais de 1 milhão de passageiros por ano. Há uma outra condicional,
Sr. Relator: estamos a 25 minutos do Aeroporto Internacional de Brasília. O aeroporto de Goiânia é
a alternativa para o aeroporto de Brasília, a Capital Federal. Por isso, nossa bancada, reunida pela
primeira vez, destina recursos para a ampliação, a melhora da infra-estrutura e a construção do
terminal de passageiros e de cargas, justamente pela importância desse aeroporto, não só para
Goiás, mas também para o Brasil, em razão da sua posição geográfica no Planalto Central.

Ao apresentar esse destaque, gostaria de contar com a sensibilidade de V.Exa. para
equacionar esse problema do aeroporto de Goiânia, que para a nossa bancada é de fundamental
importância.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, primeiro quero apoiar o companheiro

Senador pelo Tocantins em seu esforço, haja vista que trabalhou em uma matéria extremamente
difícil. Aliás, este Orçamento todo é extremamente difícil. Só que a dificuldade não é do Governo,
nem é para o Governo; a dificuldade está sendo reproduzida para o Congresso e para esta
Comissão. Relatores estão sendo convidados a relatar matérias impossíveis com recursos
absolutamente insignificantes.

O Governo do PT, que prometeu mudar o Brasil, propõe um Orçamento simplesmente, sob
qualquer aspecto, precário, como foi agora demonstrado por alguns números apresentados pelo
Deputado Alberto Goldman. A proposta tratada por V.Exa. é de muito claramente irresponsável, do



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

39

ponto de vista público. Estamos saindo de uma das mais complicadas, mais negativas e mais
desorientadoras execuções orçamentárias que já se viram, e iniciamos agora a discussão de um
Orçamento que dizem ser justo e verdadeiro; entretanto, não é justo nem verdadeiro coisa alguma.
Trata-se de um Orçamento concentrador, que está agora em discussão de forma absolutamente
precária e desvalorizadora para o Congresso e para esta Comissão. Por exemplo: por que os
Relatores não vão acolher os destaques e discuti-los? Por que o Congresso vai renunciar ao seu
direito de discutir em duas fases, intensamente, o Orçamento da União? Que prazo pode justificar
isso? Por que vamos renunciar a isso, se já vimos renunciando há muito tempo aos nossos direitos?

O que vamos fazer agora é a desmoralização crescente desta Comissão, ao não
apresentarmos destaques, ao não fazermos que eles valham, enfim, ao sermos desautorizados.

Quero apresentar minha solidariedade não apenas a V.Exa., Sr. Senador, meu companheiro
e amigo, mas também a todos os Relatores, que estão trabalhando sobre nada, fazendo relatórios
que nada indica que serão cumpridos e que não atendem às necessidades do País. Saibam que a
nossa posição é a de não aceitar isso. O posicionamento da Oposição no Senado é o de discutir as
coisas até o limite, porque essa é a nossa tarefa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Jovair
Arantes.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pedi a
palavra até para contestar o Deputado Alberto Goldman em sua intervenção, porque S.Exa. julga
Goiás um Estado periférico. Eu gostaria inclusive de convidar o Deputado Alberto Goldman para
conhecer o novo Goiás que desponta hoje, que necessita de recursos para o seu crescimento e para
a sua infra-estrutura.

Parabenizo o Senador que fez o relatório por ter recebido a bancada de Goiás e ouvido o seu
apelo sistemático. O Brasil inteiro recebeu e recebe recursos para investimento em infra-estrutura,
e Goiás fica sempre à margem. Desta vez houve sensibilidade por parte do Senador, que acatou a
sugestão da bancada de Goiás, porque é necessário que seja construída uma estação aeroportuária
digna da cidade de Goiânia. Nosso Estado tem crescido sistematicamente, como todos sabem, e
ninguém ignora a importância que ele tem hoje, como nova fronteira brasileira de desenvolvimento,
tal qual os Estados do Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso.

Agradeço ao Senador a sensibilidade de disponibilizar recursos para o Estado e de receber a
bancada de Goiás. Por fim, convido o Deputado Alberto Goldman para conhecer Goiás.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Permite-me um aparte? Eu conheço Goiânia; até
já dormi no Palácio, lá.

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

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, nobre Relator Senador João Ribeiro,
Sras. e Srs. Deputados membros da Comissão, inicialmente reconheço o esforço sobre-humano feito
pelo nobre Senador João Ribeiro para melhorar a proposta orçamentária enviada pelo Governo
Federal.

Sr. Presidente, uma rápida análise da proposta enviada pelo Governo Federal dá-nos a clara
impressão de que o discurso do PT na campanha era um e as ações praticadas no Governo são
outras, completamente diferentes, e as do próximo ano, que seriam diferentes do atual discurso da
“herança maldita” da era Fernando Henrique, permanecerão iguais. Quero ver, no próximo ano,
qual será a “herança” que o Governo vai eleger como culpada.

Percebo claramente, Sr. Presidente, que, do total do orçamento para investimentos nas áreas
de Justiça e Defesa, o Governo reservou R$ 1.493.625.602,00, mas para pagar juros, encargos da
dívida, amortização e reserva de contingência estão separados R$ 2.755.935.861,00. Ora, Sr.
Presidente, os números não mentem: apenas 41% do que está sendo destinado para pagar juros,
amortização, encargos da dívida e a reserva de contingência estão destinados para investimento
neste País.

No jornal do meu Estado, Correio da Bahia, está bem claro: “Assaltantes aterrorizam
população de Ituberá”. É um Município que freqüento desde os 14 anos de idade; lá se vão algumas
décadas. Digo-lhe, Sr. Presidente, que Ituberá é uma cidade pacata, mas hoje a violência não
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escolhe mais Município para tomar posse. O Governo atual assumiu a responsabilidade de
combater a criminalidade, mas percebemos que com este Orçamento não há como investir, ainda
que os esforços sobre-humanos do Relator tentem consertar essa postura governamental.

Para o Sistema Único de Segurança Pública foram reservados R$ 365 milhões, e o Relator
aumentou os recursos para R$ 377 milhões. E trata-se do carro-chefe da política de segurança
pública do Governo Federal. Esses valores são completamente dissonantes do que está sendo
propalado pelo Secretário Nacional de Segurança Pública. Pior do que isso são os investimentos
para reaparelhamento e adequação da Marinha do Brasil: R$ 75 milhões; para o Exército: R$ 91
milhões; para a Força Aérea: R$ 245 milhões; no total, R$ 412 milhões — só que para juros e
amortização da dívida externa mais a reserva de contingência foram destinados R$
2.722.000.000,00.

Sr. Presidente, com esse engessamento, fica difícil vislumbrarmos no próximo ano os
investimentos que o Governo deseja fazer, tanto na área de segurança quanto no reaparelhamento
das Forças Armadas, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Daí por que, ressalvando o esforço
do Relator, percebemos claramente que o Governo do Presidente Lula no próximo ano terá de
arranjar outra herança que não seja a de FHC, porque esse Orçamento é de inteira responsabilidade
do PT, e com o que está sendo disponibilizado não temos dúvida de que o discurso ficará cada vez
mais distante das posturas pragmáticas que levaram o Presidente a obter uma vitória expressiva
nas eleições do ano passado.

Por fim, lamento muito essa política do Governo, e espero que consigamos, não sei por que
ângulo, vislumbrar para o País um futuro melhor.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.
Deputados, Sr. Relator, registro que compreendo a dificuldade que o nosso Relator experimentou na
elaboração desse relatório, mas não poderia deixar de registrar, meu caro Senador Relator, que a
Comissão da Amazônia fez uma ampla discussão com todos os Parlamentares, com freqüência
jamais vista ali, e todos ficaram sensibilizados com o Programa Calha Norte, que vai levar infra-
estrutura às pequenas comunidades da Amazônia. Paralelamente a esse debate, o Ministro da
Defesa desenvolveu, junto com os Parlamentares da Amazônia, a discussão acerca da ampliação da
área do grande Projeto Calha Norte. Em conseqüência, pudemos compreender que há necessidade
de mais recursos, uma vez que a área de abrangência do projeto vai ser ampliada, inclusive
contemplando vários Municípios no Estado do Pará e a Ilha de Marajó.
Tenho observado também, Sr. Relator, que os recursos foram destacados quase de forma simbólica,
de forma muito distante da proposta e da nossa realidade na Amazônia. Compreendo, sim, as
dificuldades do nobre Relator, mas também há de compreender V.Exa. as dificuldades
experimentadas por essas comunidades, às vezes não visualizadas pela maioria dos Parlamentares
desta Casa. A par disso, gostaria de merecer de V.Exa. uma reflexão sobre os pontos aqui
levantados, o que certamente contribuirá para a ampliação do valor destacado no seu relatório, que
está verdadeiramente distanciado das nossas realidades.

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

Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, peço desculpas pela minha

ausência.
Quero parabenizar o Senador João Ribeiro pela coerência e pelo equilíbrio com que elaborou

o seu sub-relatório. Todos sabemos, sobretudo quem está com a mesma incumbência em outra
área, das dificuldades que há para manter o equilíbrio e, logicamente, atender a contento a todos os
Parlamentares. Da mesma forma, sabemos que não é possível agradar a gregos e a troianos. Mas
S.Exa., sendo de um Estado emergente, acho que o mais novo da Federação, Tocantins, enxergou a
necessidade de alocar maiores recursos para atender ao Estado de Goiás. Com mais de 1 milhão de
habitantes, a Capital do Estado não tem um aeroporto à sua altura, apto para receber cidadãos tão
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importantes como os brasileiros. E, como diz o ditado, ninguém melhor para descrever a dor do que
aquele que a está sentindo.

Dessa forma, entendo que V.Exa. acolheu a emenda da bancada de Goiás exatamente com
esse sentimento. Tocantins, ao longo do tempo, saberá retribuir, e haveremos de juntos construir o
Centro-Oeste brasileiro. Por isso, ficam os meus cumprimentos a V.Exa. pelo seu trabalho na
Subcomissão e a certeza de que esse relatório será aprovado por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Claudio
Cajado. (Pausa.) Não está presente.

Com a palavra o Senador Sibá Machado.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, não esperava que fosse diferente o

relatório do Senador João Ribeiro. Embora o conheça há pouco tempo, reconheço sua capacidade
de atuação. O relatório de S.Exa. realmente cumpriu fielmente o esperado. Gostaríamos de ter uma
varinha de condão para fazer milagres, mas não é possível.

Os recursos propostos, somadas todas as emendas, chegavam a R$ 65 bilhões, mas estão
previstos de R$ 5 bilhões a R$ 6 bilhões — nem 10% da proposição feita. Estamos trabalhando com
o que é possível. E o Senador, num esforço hercúleo, procurou estabelecer as prioridades,
entendendo que o que é prioritário para determinada localidade pode não ser para outra. Portanto,
estamos fazendo um grande esforço para uma distribuição a melhor possível, a fim de evitar a
concentração de renda.

Posso dizer, além disso, que vamos fazer um rico debate sobre a questão das Forças
Armadas, do Ministério da Justiça e de todas matérias que aqui vão aparecer. Apóio a proposta do
Senador João Ribeiro e espero contribuir, no momento dos destaques, para a correção de algum
erro no estabelecimento de prioridades ou para manifestar ponto de vista diferenciado sobre as
prioridades. Se for o caso, poderemos dar essa segunda contribuição; se não, apenas
parabenizaremos o Senador pelo rico trabalho.

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

Com a palavra o Deputado Machado.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Parlamentares,

preliminarmente destaco que esse foi um trabalho difícil. Sem dúvida, reconhece-se que é uma
missão quase impossível essa dos Relatores das áreas temáticas, e o caro Senador João Ribeiro
quase conseguiu fazer limonada sem limão. Mesmo sem recursos, tenta melhorar essa área
temática, que faz parte de um orçamento trágico, onde devem estar contidos de forma clara o
aumento da carga tributária, a queda brutal nos investimentos, o salário mínimo, tratado com
desdém pelo Governo, a queda dos investimentos em áreas do Nordeste, na educação, na saúde, no
transporte, na energia e sobretudo na segurança pública, que muito tem a ver com essa área
temática. Parabéns a S.Exa. pelo esforço.

Vale destacar duas observações feitas anteriormente, a primeira pelo Deputado Alberto
Goldman, no sentido de que este Governo não tem compromisso com a segurança pública. Não
adiantam as prisões se não temos onde colocar os presos. O Governo aponta com míseros R$ 200
milhões para a construção de penitenciárias. Não é isso que a população espera. A segunda, tão
grave quanto a primeira, foi a que fez o Deputado Luiz Carreira, denunciando a drástica diminuição
das dotações destinadas a investimentos nas Forças Armadas no parecer do Relator. Sei que a
culpa não é de S.Exa. Lamentavelmente, à medida que as discussões forem avançando, vamos
chegar à conclusão de que este Orçamento realmente é uma peça trágica para a maioria dos
brasileiros.

Caro Relator, vou votar pela aprovação do parecer de V.Exa., em respeito ao seu trabalho e à
sua determinação na busca da melhora dessa área do Orçamento da União.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Fernando
Bezerra.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e
Srs. Senadores, em rápidas palavras, quero manifestar meu reconhecimento ao nobre Senador João
Ribeiro pelo competente trabalho realizado. Compreendo mais do que ninguém as dificuldades
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enfrentadas por S.Exa. diante da escassez de recursos e das demandas, que são legítimas, de todas
as bancadas dos Estados. Portanto, quero cumprimentá-lo pelo competente trabalho na elaboração
de seu relatório, ao qual sou favorável.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão, bem como o
prazo da apresentação de destaques.

Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, primeiro ouvimos a Deputada Laura Carneiro, que falou sobre as dificuldades do
Orçamento, que estão explicitadas em meu parecer, mas apoiou o trabalho. Em seguida ouvimos o
Deputado Alberto Goldman, por quem tenho profunda admiração e respeito de há muito, mas
esclareço a S.Exa. que não fui procurado pela bancada de São Paulo, nem mesmo por telefone, e
nem por isso deixei de destacar o Fundo Penitenciário, ao qual serão destinados R$
200.195.835,00. Poderia ter alocado um valor maior, R$ 20 milhões ou R$ 30 milhões, se tivesse
sido procurado pela bancada; no entanto, destaquei R$ 10 milhões, embora o Ministro da Justiça
tivesse pedido que eu procurasse atender São Paulo com um valor menor, já que, seguindo os
critérios do Ministério, procuraria de forma justa atender a todos os Estados brasileiros, inclusive
esse, com certeza.

Nobre Deputado Alberto Goldman, sempre segui a orientação de um velho amigo, um
Governador experiente. Na época procurava-o nunca para reclamar, mas para perguntar por que
tinha atendido melhor a cidade de Gurupi que a de Araguaína, da qual eu era Prefeito, e levava a
S.Exa. os meus pleitos, dizendo precisar de tantos milhões para fazer asfalto. O Governador sempre
me atendia, mas havia um outro Prefeito que reclamava que Araguaína recebia mais do que a sua
cidade, e um dia, numa reunião, ouvi o Governador chamar-lhe a atenção, dizendo-lhe que pedisse
o de que precisasse, mas não reclamasse do que estava sendo feito por determinada cidade, que
precisava do dinheiro para fazer obras que ele, como Governador, julgava necessárias, porque
conhecia bem a situação de cada Município.

Com essa observação, quero dizer que fui procurado pela bancada de Goiás; tinha dinheiro
para destacar, e a bancada convenceu-me da necessidade; e lutei, como representante de Tocantins
que sou, para construir um aeroporto no Estado, que não existia. Sem qualquer demérito, o
Aeroporto de Santa Genoveva, de Goiânia, é um dos piores do Brasil, apesar de muito próximo a
Brasília. Tenho certeza de que a bancada goiana se esforçou. Fui procurado pela bancada e pelo
Secretário de Infra-Estrutura do Estado de Goiás, e tinha condição de atendê-los. Se tivesse sido
procurado pela bancada de São Paulo e por ela convencido da necessidade de injetar no Fundo
Penitenciário mais recursos oriundos de emenda de bancada, certamente teria alocado para isso até
um valor superior ao da bancada goiana. Como nada me pediram, deixei a palavra final com o Sr.
Ministro.

Apesar disso, Deputado Goldman, comprometo-me a trabalhar com o Relator-Geral para
melhorar essa emenda no que for possível. Além de sensível, S.Exa. conhece o Brasil todo e sabe
dos problemas que existem, sobretudo na área de segurança.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Senador João Ribeiro, permita-me somente fazer uma
complementação?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Luiz Carreira,
regimentalmente, o Relator não pode ser aparteado.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Com referência às reclamações do nobre Deputado Luiz
Carreira — e S.Exa. repetiu o que já havíamos consignado no relatório — quanto à diminuição de
recursos, sobretudo nos últimos 4 anos, fizemos esse registro no relatório, com o objetivo de alertar
o Governo para o fato de que trabalhamos com os números de que dispúnhamos. Realmente, não
tenho como inventar números. Recebi 74 milhões para distribuir entre as emendas de bancada e as
emendas de Comissão.

Deputado Alberto Goldman, digo a V.Exa. que não me sentiria bem se atendesse à bancada
de um Estado com o valor de 8 ou 10 milhões, recursos da reserva de contingência que me foram
repassados pelo Relator-Geral, e atendesse a outra bancada com 500 mil reais. Acho que estaria —
aí, sim — sendo injusto. Procurei atender às bancadas com base no critério da igualdade de
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condições. Se fui injusto, confesso que não sei o que é ser justo. Mas fiz o possível para atender aos
Estados pequenos, sobretudo os da Região Norte.

Agora, vou responder às indagações do Deputado Anivaldo Vale, com referência à Calha
Norte. Na proposta original, o Projeto Calha Norte veio com 19,38 milhões. Fiz um acréscimo de
31,49 milhões, chegando a 50,87 milhões. Portanto, é um dos projetos mais bem atendidos no meu
relatório. Ficou até acima do critério que eu podia atender. Mas nem por isso deixarei de conversar
com o Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar, que tem mais ou menos os mesmos recursos que eu
tive, para que veja a possibilidade de atender à solicitação de V.Exa., que considero justa, fazendo
uma suplementação. Infelizmente, não pude fazer mais, não dispunha de valores. Mas, dentro das
minhas possibilidades, procurei fazer justiça.

Gostaria ainda de me dirigir ao Deputado José Rocha. Essa indicação para o Comitê de
Emendas, para a avaliação dessa emenda, foi-me feita pela área técnica. Confesso que a fiz para
atender a um critério. Mas, levando em conta a solicitação de V.Exa. e sobretudo o respeito que
tenho pelo trabalho que a Marinha brasileira faz na Antártida, por meio de importante projeto,
retiro a observação que fiz. Portanto, ela fica entre as emendas atendidas normalmente.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Muito obrigado, Sr. Relator.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço que seja refeita essa parte do meu

relatório, para que seja retirada essa indicação para o Comitê de Emendas.
Quero agradecer, pelas palavras de apoio, aos Deputados Pedro Chaves, Jovair Arantes e

Roberto Balestra, da bancada goiana, ao Senador Sibá Machado, com quem convivo diariamente no
Congresso Nacional, e ao Senador Fernando Bezerra, que enfrenta as mesmas dificuldades. Aliás,
acho até que um pouco mais, porque faz o relatório da área da saúde, a que mais recebeu emendas,
e está com dificuldades de recurso. Quanto mais emendas, mais difícil atendê-las. Mas S.Exa.,
competente e preparado como é, vai ser mais feliz do que eu, no meu relatório. Agradeço ainda ao
Senador Sérgio Guerra as palavras de incentivo. Compreendo as dificuldades manifestadas por
S.Exa. Tanto é verdade que as inseri em meu relatório. As preocupações de S.Exa. são as mesmas
do Deputado Machado. Enfim, todos os Parlamentares que se pronunciaram disseram palavras de
incentivo ao nosso trabalho, mas também reclamaram das dificuldades financeiras. Esse problema,
infelizmente, não posso resolver.

Sr. Presidente, desdobrei-me o quanto pude. V.Exa. sabe que fui o segundo a apresentar o
relatório. Recebi em meu gabinete representantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Assisti,
inclusive, a um vídeo que exibia as necessidades de cada uma dessas 3 Forças. Também recebi
membros da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Enfim, conversei com todos que me
procuraram. Não medi esforços para atendê-los. Até porque essa é minha obrigação, esse é o meu
estilo de trabalho.

Além disso, estive no gabinete do Ministro da Justiça para conversar com S.Exa. e com a
área técnica do Ministério, e o fiz exatamente para não cometer injustiças, não criar dificuldades em
meu relatório, não fazer cortes drásticos que poderiam criar dificuldades para o próximo exercício.
Procurei atender o Sr. Ministro da Justiça, sem no entanto me esquecer das conversas que tive com
todas as bancadas, por telefone ou pessoalmente, em meu gabinete. Procurei atender a todas as
emendas, mesmo algumas que estava impossibilitado de fazê-lo — V.Exa. sabe do que estou falando
—, porque reconheço a dificuldade que todos enfrentam, sobretudo a cobrança que sofrem quando
chegam a seus Estados. Acima de tudo, procurei atender meus colegas, porque sei como é
importante atender aos interesses de Estados e Municípios, enfim, da Nação.

Era o que queria dizer, Sr. Presidente. Agradeço a V.Exa., ao Relator-Geral e aos nossos
assessores técnicos, que são muito corretos e trabalharam noite adentro, a fim de que eu pudesse
ser o segundo a entregar o relatório. Eu o entreguei no sábado, porque tive de fazer algumas
alterações, em função de solicitações do Ministério da Justiça. O relatório estava pronto, mas tive de
modificá-lo. Fico feliz em poder dar minha modesta contribuição.

Aceito, com humildade, as palavras do Deputado Alberto Goldman e sobretudo daqueles que
fizeram algum tipo de reclamação. E repito: estou pronto para continuar ajudando no que estiver ao
meu alcance. Vou auxiliar o Relator-Geral a suplementar esse relatório, na sua fase final.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
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Foram apresentados ao relatório 42 destaques.
Em votação o relatório setorial referente à Área Temática II - Justiça e Defesa, ressalvadas as

obras com indícios de irregularidades graves e os destaques.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, para orientar a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Alberto

Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero deixar

absolutamente claro que nada tenho contra a destinação de recursos para realização de obras em
aeroporto no Estado de Goiás. Pelo contrário. Se pudéssemos fazer isso em todo o Brasil, seria
muito bom. O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, todos sabem, é aquele tumulto, um
aeroporto absolutamente fora da realidade. Chamou-me a atenção não o valor proposto para Goiás,
mas o baixo valor destinado ao Fundo Penitenciário. O Relator justificou que isso ocorreu em
virtude da falta de ação da bancada de São Paulo. Infelizmente, não sou coordenador da bancada de
São Paulo nem sou responsável por ela. Quando li o parecer, não raciocinei em termos de São
Paulo, mas de Estados em que os problemas que demandam a construção de penitenciárias são
maiores. Penso, porém, que isso pode ser consertado no relatório geral.

De forma, Sr. Presidente, Sr. Relator, que votaremos contra o relatório. Mas não é porque o
Relator não soube fazê-lo. Pelo contrário, S.Exa. fez o impossível. Com esse valor que tinha em mão,
não podia fazer nada melhor.

Voto não contra o Relator, mas contra o relatório em si, contra a forma pela qual o Governo
vem enrolando inclusive as próprias Forças Armadas, concedendo-lhes 500 milhões para
financiamentos e investimentos, quando em 2001 foram gastos praticamente 2 bilhões. Esse
tratamento coloca em segunda categoria os investimentos tanto na Defesa quanto na Justiça. O
orçamento feito para essa área é muito ruim, a despeito do esforço do Senador João Ribeiro. S.Exa.
fez o possível, com os minguados recursos de que dispunha, e eu o congratulo por isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado, contra os votos dos Deputados Alberto Goldman, Anivaldo Vale e Bismarck Maia.
Em votação no Senado.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para orientar a bancada, concedo a

palavra ao Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Gostaria de perguntar ao Relator que tratamento seu

parecer dará aos destaques até agora apresentados.
 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos em processo de votação, nobre

Senador. Só após V.Exa. poderá fazer sua indagação.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, acompanhei com alguma distância,

mas com relativa informação, o esforço do Senador João Ribeiro para elaborar essa peça que,
seguramente, agora aprovaremos. Porém, quero deixar muito claro que não há nenhuma restrição
ao seu trabalho. Ao contrário. O Senador é pessoa competente, trabalhou com responsabilidade e
fez um trabalho elogiável. Porém, a atual situação do Orçamento, em particular o encaminhamento
da votação do Orçamento no Congresso e na Comissão, são seguramente negativos para os
partidos, para a Comissão e para o Congresso.

Há poucos instantes, um Senador do Partido dos Trabalhadores, elogiando, como era devido,
a palavra do Relator da matéria, afirmou que, se distorções houvessem, os destaques as
resolveriam. Ora, sabemos de antemão, porque o Senador João Ribeiro já nos disse, que não há
recursos para atender aos destaques.

Quero reafirmar que a renúncia da Comissão em discutir destaques nessa etapa de
relatórios setoriais é extremamente negativa para o funcionamento desta Comissão. Diminuirá
nossa capacidade de intervir, de fazer nossa palavra ser ouvida, em troca de coisa alguma, em troca
de uma lei de orçamento recessiva, que não tem qualidade nenhuma, que reproduz leis de
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orçamento que nunca foram boas no Brasil. Não há mudança nenhuma nessa lei, em relação às
que temos aprovado. Amanhã, veremos o relatório do PPA. Há prenúncio de que é um relatório para
engessar esta Comissão e o Congresso. Então, precisamos ter tranqüilidade e firmeza. Esse
governismo exacerbado não nos levará a lugar algum, porque o Congresso Nacional está sendo
diminuído com isso. Temos de discutir em todas as etapas do Orçamento. Não há razão para
renunciarmos à discussão em etapas, conquista desta Comissão e do Congresso Nacional. Contudo,
nós, do PSBD, no Senado, votaremos a favor do parecer do Relator, em reconhecimento ao seu
grande esforço para construir o que é praticamente impossível.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação no Senado. Os Srs.
Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Nos termos do art. 13 da Resolução n° 01, de 2001, alterada pelas Resoluções nºs 01 e 02,

de 2003, do Congresso Nacional, anuncio a votação das obras com indícios de irregularidades
graves, ressalvados os destaques.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Apreciação dos destaques.
Foram apresentados 42 destaques. Proponho a apresentação dos destaques em bloco, de

acordo com o parecer do Relator.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem. Não ouvi a orientação

traçada por V.Exa. em relação aos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator vai oferecer parecer aos 42

destaques, e foi proposta a votação em bloco.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O parecer refere-se aos destaques? Então, vamos

discutir destaque por destaque, não é, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Solicito silêncio ao Plenário.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Quero defender nossos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator vai dar o seu parecer.
Com a palavra o Relator.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, gostaria, até para agilizar os trabalhos da

Comissão, de emitir meu parecer com referência aos destaques.
Primeiro, não tenho nem um centavo para atender a nenhum destaque. Todos os recursos

que tinha coloquei no meu relatório setorial. Segundo, não tiro o direito de quem queira discutir os
destaques, tampouco tiro o mérito de qualquer destaque, mas o que ficou acertado, diante da
escassez de recursos, foi que os destaques seriam atendidos pelo Relator-Geral.

Assim sendo, quando chegar o momento do Deputado Jorge Bittar apresentar seu parecer,
os Srs. Parlamentares deverão reapresentar esses 42 destaques. É o que pretendo, na qualidade de
coordenador da bancada de Tocantins nesta Comissão.

Portanto, Sr. Presidente, rejeito todos os destaques. Não disponho de recursos para atender
às bancadas.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, em nome do bom andamento dos
trabalhos e da correção dos rumos que aqui estão sendo traçados, desejo fazer uma ponderação.

Acho que a sociedade brasileira está acompanhando o trabalho desta Comissão. Em virtude
disso, penso que devemos fazer o registro do destaque. O Relator toma conhecimento e, se não
puder atender, S.Exa. encaminha essa pretensão ao Relator-Geral. Mas, votá-los em bloco, sem
saber o que contêm, é atropelar qualquer processo democrático.
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 Imagino que devamos discutir um a um. Se a razão maior de não acatá-los for a falta de
recursos, o Relator-Setorial poderá buscar esses recursos junto ao Relator-Geral, se ainda houver
tempo, para atender aos destaques que porventura mereçam maior consideração. Mas é preciso
mostrar que os destaques não foram atendidos pelo Sub-Relator devido à insuficiência de recursos.
Até porque, em alguns deles, o que se pede é a recomposição de dotação, não só a suplementação.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Laura Carneiro.
 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, estou nesta Comissão há 9 anos e

nunca vi nada parecido. É a primeira vez que o Relator-Setorial não tem a oportunidade de opinar
sobre as emendas que lhe são apresentadas. É como se estivéssemos fazendo uma grande cena —
graças a Deus não está sendo filmada —, em que pusemos vários Senadores e Deputados a
trabalhar, para que depois esse trabalho não tenha efeito nenhum. À medida que não estamos
dando aos Relatores-Setoriais a vênia que merecem, estamos simplesmente eliminando do processo
a Relatoria Setorial. Se o Senador, por exemplo, não pode nem avaliar se o pleito, se os destaques
apresentados um a um são possíveis ou não, não tem como indicar ao Relator-Geral a aprovação do
destaque tal, em tanto. Para que serve, então, o Relator-Setorial? Na verdade, ele virou assessor do
Relator-Geral?

O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, quero aqui evocar o mesmo

encaminhamento adotado na votação anterior, cujo Relator-Setorial era o Deputado Gilmar
Machado. Foram vários os destaques apresentados, e S.Exa. não os incorporou, tendo, porém,
assumido o compromisso de remetê-los à Relatoria Geral. O Deputado Jorge Bittar, que aqui estava,
disse que, naquele caso, não poderia assumir o compromisso de agregar esses destaques.

Acho que temos de adotar uma mesma metodologia em todos os pareceres de Relatores-
Setoriais, para que não haja interpretações diferentes.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, o que agora se discute são os

destaques apresentados ao relatório. O Relator nos diz, com toda franqueza, que não há recursos
para atender a esses destaques. Porém, o Comitê de Receitas não emitiu ainda seu parecer,
ninguém sabe claramente quais receitas serão constantes deste Orçamento. Então, não faz sentido,
neste instante, dizer que não há recursos para atender às demandas. Se não tivermos o direito ao
destaque discutido e aprovado, de que vale a discussão? Só ficamos com duas alternativas: ou
recusar o relatório, derrotá-lo, o que não desejamos, ou aprová-lo pura e simplesmente, sem
nenhum direito, porque esse direito de indicação e zero são a mesma coisa.

O Relator-Geral vai ter de trabalhar com indicações dos Relatores, que terão cumprido o seu
papel. Mas vai ter mesmo é de trabalhar com destaques dos Deputados e Senadores desta
Comissão, que terão poder de pressão no último momento. Se abrirmos mão disso agora,
chegaremos enfraquecidos para conversar com o Relator-Geral, que terá o prato feito e as decisões
tomadas, sem prazo para discussão.

Portanto, é indispensável que o Relator encontre condições de permitir ao Relator-Setorial o
atendimento, em algum nível, dos destaques que foram apresentado nesta Comissão.

Com essa renúncia, nós, da Comissão de Orçamento, não podemos concordar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, quero

fazer um apelo e também uma ponderação ao Relator-Setorial, que está vivendo a mesma situação
que vivi. O parecer está aprovado, restam os destaques. Que o Relator da Área Temática VIII seja
chamado a apresentar seu parecer, para que possamos entrar em entendimento quanto aos
destaques, embora já saibamos que será difícil atendê-los. Poderemos, inclusive, ir conversar com o
Relator-Geral, que está lá em cima, sobre um ou outro destaque apresentado.

Portanto, deixemos os destaques para depois. Sei que eles serão reapresentados, mas faço
essa sugestão, inclusive porque o Relator-Geral já nos disse que, uma vez não tendo conseguido
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atender a todas a solicitações, poderá o Relator-Setorial, informalmente, apresentar a ele os itens
destacados, aos quais dá prioridade, e a razão de não os ter atendido.

É o pedido que faço, para evitar confronto no plenário, até porque o Relator não tem culpa.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, gostaria apenas de deixar bem claro para

a Comissão que não há, da parte deste Relator-Setorial, alguma objeção no sentido de atender aos
destaques. Ocorre que eu não tenho nenhum centavo. E de nada adiantará fazer a indicação ao
Relator-Geral, se V.Exas. não reapresentarem os destaques. Eles têm de ser apresentados ao
Relator-Geral.

Não sei em que essa discussão ajudaria. No entanto, vou estar à disposição dos
Parlamentares. Vamos conversar e também procurar o Relator-Geral, para que ele possa atender a
cada Estado, de acordo com o tiver para oferecer.

No caso do Deputado Gilmar Machado, os destaques apresentados a ele foram acatados e
devem ser votados amanhã, porque S.Exa. entregou o seu parecer antes. Foi o primeiro a entregar.
Quando houve a última distribuição de recursos para que os Relatores-Setoriais pudessem
trabalhar, ele tinha pronto o seu relatório. Por isso, teve saldo para atender aos destaques. Este
Relator, no entanto, usou os 74 milhões que tinha para atender os Parlamentares e não sobrou nem
um centavo.

Eu não tenho dinheiro. Assim sendo, a não ser que o Relator-Geral, que não está neste
momento na Comissão, diga-me que posso acatar os destaques, não terei outra alternativa senão
rejeitá-los. Isso, aliás, foi o que ficou acertado nas reuniões que tivemos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em virtude das considerações feitas por
vários Parlamentares e tendo em vista que o Comitê de Receitas não apresentou ainda seu relatório,
suspenderemos a votação dos destaques e aguardaremos.

Convido o Deputado Roberto Balestra, Relator da Área Temática VIII, a apresentar o seu
parecer.

Pela ordem,  com a palavra o Senador Fernando Bezerra.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, quero cumprimentar V.Exa. pela

decisão que acaba de tomar. Essa seria a sugestão que eu também faria.
Mas, Sr. Presidente, pedi a palavra para falar a respeito de ofício encaminhado a V.Exa. pela

bancada do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando a retificação de emenda coletiva daquela
bancada e pedindo a permuta da Unidade Orçamentária 3691 para a 36211. Por força do
Regimento, V.Exa. indeferiu o pedido, e o fórum a que tenho de recorrer é o Plenário desta
Comissão. É o que faço, em nome da bancada do meu Estado.

A emenda refere-se ao setor de saúde, e isso não trará qualquer problema para o relatório
que brevemente apresentarei.

De modo que solicito a V.Exa. que submeta à apreciação desta Comissão a autorização para
a troca da rubrica orçamentária, que por um equívoco da própria bancada foi colocada na emenda.
Desde o dia 26 fazemos essa solicitação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Senador Fernando Bezerra está
recorrendo de uma decisão da Presidência, que, baseada no relatório da assessoria técnica,
indeferiu a solicitação da bancada do Rio Grande do Norte. No entanto, como não há alteração
financeira e a matéria não causa nenhum prejuízo, submeto minha decisão ao Plenário, que poderá
aprová-la ou não, sem nenhum problema.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero encaminhar favoravelmente
ao recurso do nobre Senador.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada Laura
Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, nada mais justo do que esse pleito.
Apenas se altera a rubrica: passa do Fundo Nacional para a FUNASA. Trata-se de uma adequação
apenas.

Se o próprio Relator concorda com a emenda, não faz sentido deixarmos de assegurar esse
direito à bancada. Se o requerimento vem assinado pelos membros da banca e não há impedimento
regimental, não há por que deixarmos de atender ao Senador Fernando Bezerra.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sibá Machado.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Quero apenas dizer que V.Exa. está coberto de razão.

Acho muito importante o encaminhamento apresentado por V.Exa.. Estamos de acordo.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, acompanho a decisão de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que rejeitam a decisão da Presidência permaneçam como se encontram .

(Pausa.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, temos de nos manifestar favoravelmente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quem for a favor do requerimento

do Deputado Fernando Bezerra deve ficar como?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quem for a favor da emenda, rejeitando

a decisão da Mesa, permaneça como está. (Pausa.)
(Não identificado) - Não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os Srs. Deputados que aprovam a

solicitação do Senador Fernando Bezerra permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Foi rejeitada a decisão da Presidência.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Agradeço a V.Exa. e aos senhores membros da

Comissão.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, eu ainda gostaria de usar da palavra

para dizer o seguinte: primeiro, colocaram-me numa saia justa danada. Pode parecer, para as
pessoas que estão em casa nos ouvindo — não sei se esta reunião está sendo transmitida pela TV
Senado —, que este Relator se nega a atender aos destaques. Sabem V.Exas., perfeitamente, que, de
minha parte, não existe qualquer objeção — deixei claro desde o início —, mas preciso de recursos
para que possa atendê-los. Fico feliz com a decisão tomada pela Mesa. Só espero que o Relator-
Geral tenha recursos para me repassar. Se tiver, atenderei a todos os destaques, distribuirei os
recursos com alegria e satisfação.

Meu parecer já foi aprovado e, confesso, gostaria de ver aprovados também os destaques.
Não tenho preguiça. Vou ficar aqui até o último momento em que esta Comissão se mantiver

reunida. Se ela trabalhar domingo à noite, também estarei trabalhando. Ficarei de plantão, não
somente para discutir meu relatório. Vou trabalhar o tempo que for necessário para que aprovemos
o Orçamento, importante para que o Brasil funcione bem no próximo ano. (Muito bem. Palmas.)

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, em virtude das informações que

tivemos, imagino que muitos Deputados tenham deixado de apresentar destaques. Fomos
informados de que não seriam aceitos.

Sendo que o prazo para apresentação de destaques vai desde o início da leitura do parecer
até o término das discussões, como fica agora a questão? O prazo vai ser alterado?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, ficou muito claro, na reunião de

Lideranças e depois neste plenário, que não havia esse acordo. Havia, isto sim, a intenção de fazê-
lo. Fui muito claro ao dizer, em nome do PSDB, que iríamos manter nosso direito regimental desde
o começo, e isso foi feito desde o primeiro momento. Todos que estavam aqui sabem que podem
apresentar destaques e que, não havendo recursos, evidentemente aqueles que têm acréscimo de
recursos não poderão ser atendidos. Portanto, não devemos, já no correr da carruagem, fazer
qualquer mudança.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero parabenizar V.Exa. pela
decisão, mesmo porque era nosso desejo propor que fosse suspensa a discussão até que saísse a
decisão do Comitê de Receitas. Como poderíamos aprovar uma despesa sem conhecer o total das
receitas?

A par disso, penso que se pode perfeitamente, em conhecendo esses valores, fazer o
respectivo destaque, não só para que o Relator, Senador João Ribeiro, possa aprimorar o seu
relatório e atender às demandas feitas, mas também outros Sub-Relatores.

Portanto, a sugestão de V.Exa. contribui para o engrandecimento do trabalho desta
Comissão e para o aprimoramento da discussão do relatório. De resto, o que tenho a fazer é
parabenizá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado.
Vamos continuar a votação dos relatórios. Apenas na parte de destaque não haverá votação,

em face de o Comitê de Receitas não haver apresentado ainda o seu relatório.
Área Temática VIII - Trabalho, Previdência, Assistência Social.
Relator: Deputado Roberto Balestra, do PP de Goiás.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, recebemos hoje um comunicado da

Mesa da Comissão sobre os horários em que as bancadas e seus coordenadores se reunirão com o
Comitê de Receitas. Como a bancada de Alagoas poderá negociar amanhã, às 14h30min, se não
votamos o relatório de receita, se não temos todos os sub-relatórios, se não podemos fazer o
comparativo entre os Estados de Alagoas e do Rio de Janeiro, por exemplo, se a bancada de Alagoas
não é capaz de adivinhar o que virá no relatório da saúde, que foi entregue, mas está sendo digitado
e que provavelmente só estará pronto para acesso dos Srs. Deputados na sexta-feira? Como vamos
fazer essa mágica?

Sr. Presidente, V.Exa. me conhece e sabe que sou daquelas que trabalham 30, 40 horas sem
parar. Já fiz isso várias vezes. Não tenho problema com horário. No entanto, é necessário que as
bancadas tenham a possibilidade de examinar o que vão pedir. Do contrário, desistimos e vamos
dizer que isso aqui é uma farsa, que os Deputados e as bancadas não valem nada.

Alguma coisa tem de ser feita. Não se pode pedir que a bancada de Alagoas, amanhã, às
14h30min, opine sobre algo que não conhece. Ela não é adivinha, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Jorge Bittar,
Relator-Geral.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero
reiterar algumas informações, que penso serem fundamentais para que possamos entender os
procedimentos que estão sendo adotados. Gostaria de que pudéssemos dialogar. Eu estou disposto
a esclarecer tudo que possa parecer nebuloso para alguns Parlamentares.

Vejam bem: temos, evidentemente, a intenção de votar o Orçamento até o dia 20 deste mês.
Mas isso não significa que venhamos a omitir informações ou a impedir os Parlamentares de
exercerem seu legítimo direito de debater os relatórios e, na etapa adequada, apresentar os
destaques, no que diz respeito a texto ou a valores de emendas. O que combinamos, na reunião de
Líderes, foi evitarmos ao máximo os destaques de valor nesta etapa dos relatórios setoriais,
concentrando os destaques de valor de emendas na etapa da Relatoria Geral. Tendo em vista esse
acordo, os Relatores-Setoriais esgotaram todos os seus recursos, à exceção do Deputado Gilmar
Machado, porque este Relator, no tema “Fazenda e Desenvolvimento”, não utilizou todos os recursos
disponíveis. Quando fizemos a última distribuição de recursos, S.Exa. já havia completado seu
relatório.

Combinamos, então, o Deputado Gilmar Machado, os demais Relatores e este Relator-Geral,
que S.Exa. teria um tratamento especial no acolhimento a destaques, porque dispunha desses
recursos adicionais que ficaram alocados à sua Relatoria. Os demais Relatores não têm recursos
disponíveis.
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Estamos discutindo reestimativa de receita lá em cima, no Comitê de Receitas. A matéria é
relativamente complexa, mas V.Exas. poderão tomar conhecimento disso amanhã, tintim por tintim.
Já adianto que o quadro não é róseo. Os recursos são extremamente exíguos, porque estamos
transferindo, por meio da reforma tributária, um enorme volume de recursos para Estados e
Municípios. Sob a forma do Fundo de Desoneração das Exportações, são transferidos 4 bilhões e
300 milhões de reais da Lei Kandir; da CIDE sobre o petróleo, 25% estão indo para Estados e
Municípios — cerca de 1 bilhão de reais; aos 350 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento
Regional serão agregados outros recursos — os Senadores Gilberto Mestrinho e Sérgio Guerra
sabem o que está ocorrendo na negociação sobre reforma tributária no Senado Federal. Isso
significa que todo o esforço de receita está sendo consumido, em grande parte, por esses recursos.

Outro tema é a preocupação dos Parlamentares no sentido de que as reuniões com as
bancadas ocorram sem o pleno conhecimento do que houve nos relatórios setoriais. Não haverá
reunião de bancada se não houver conhecimento pleno das informações sobre todos os relatórios
setoriais. Estamos provendo informações precisas para todos os Parlamentares, não só os da
Comissão, para que tenham um quadro preciso de como foram tratadas as emendas em todos os
relatórios setoriais.

Nosso acordo é não trabalhar destaques nessa etapa dos relatórios setoriais. Este é o quadro
vigente. Apreciados os relatórios setoriais e discutidos nas reuniões de bancadas, com o Comitê de
Emendas e com este Relator, poderemos, então, diante dos recursos disponíveis, que, repito, serão
exíguos, fazer alocação correta na etapa final desta Relatoria.

Essa a forma que encontramos para garantir agilidade, sem prejuízo da devida
transparência, do acesso a informações, do necessário debate. Não vejo razão para qualquer
temeridade. O processo de apreciação do Orçamento deste ano se parece muito com o do ano
passado, que transcorreu com absoluta normalidade dentro desta Casa. Há condições de se realizar
o trabalho com agilidade, sem prejuízo da qualidade e do produto final que venhamos a elaborar.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, considero as ponderações do Relator-
Geral bastante razoáveis. Porém, faço algumas ressalvas. Primeiro, pelo que sei, não fizemos tal
acordo. O Deputado Alberto Goldman também me diz que não o fez. No entanto, tal acordo afirma
que deve haver esforço — foi o que entendi — para que Parlamentares não concentrem destaques
que tenham efeito financeiro nos Relatores-Setoriais. Fica claro que os Parlamentares podem
apresentar seus destaques com conseqüência financeira ao Relator-Setorial. No entanto, não faz o
menor sentido que os Relatores-Setoriais não possam examinar esses destaques. Está sendo dito
que Relatores-Setoriais não podem tratar desses destaques porque não há recursos de nenhum tipo
para fazer o exame necessário. Significa, na prática, que se está anulando antes o direito efetivo de
dar conseqüência ao destaque apresentado.

Por outro lado, não faz sentido alguém afirmar, por mais respeito que tenha pela
competência intelectual do Relator, que o Relator-Setorial ou o Relator-Geral tem esse recurso. Só
há recursos para os Relatores no plural. Cabe aos Relatores se entenderem em torno da questão, e
a nós fazer cumprir as regras, regulamentos que presidem o funcionamento da Comissão e que
devem ser preservados. Relatores-Setoriais devem poder atender aos destaques, embora de forma
mínima. Não faz sentido anularmos a possibilidade de discutir destaques que tenham conseqüência
financeira nessa fase. Se isso implica mais algum tempo, que esse tempo seja gasto, mas anular de
partida essa possibilidade significa reconhecer, antes de qualquer outra coisa, que não temos
alternativa senão aprovar ou não os relatórios. O nosso direito de interferir é completamente nulo
na matéria financeira, ponto central do Orçamento. É mais uma renúncia que não devemos nem
precisamos fazer, até porque, por menor que sejam as receitas e os constrangimentos criados pela
reforma tributária, haverá receita, e não a conhecemos.

De outro lado, fazer reuniões com bancadas sobre hipóteses não faz sentido. Só podemos
fazer reuniões com bancadas quando estiverem aprovados os relatórios setoriais com os seus
destaques votados, porque aí saberemos o que foi feito e o que de fato foi aprovado. Imaginar fazer
reunião de bancada apenas com a proposta apresentada pelo Relator, que todo mundo imagina que
vai ser aprovada, significa renunciar de partida ao papel desta Comissão. Os relatórios e os
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destaques têm de ser discutidos para serem ou não aprovados. Esse ponto de vista deve unir-nos,
porque é o ponto de vista da lei.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator, Deputado
Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, ouvi com atenção o Senador Sérgio
Guerra. Sabe o Senador que o prazo é extremamente exíguo, em função de termos discutido as
emendas por mais de 2 meses, particularmente as de Senadores, e não em decorrência da ação
deste Relator ou de qualquer Parlamentar isoladamente.

Temos de decidir se queremos ou não aprovar este relatório até o dia 20 de dezembro. Se
queremos, temos de trabalhar com certa agilidade. Concentrar os destaques na etapa da Relatoria
Geral é o único mecanismo que nos permite trabalhar com a devida agilidade. Levando-se também
em consideração, Senador Sérgio Guerra, que os Srs. Relatores e este Relator não dispõem de
recursos adicionais, entendemos que não haveria como fechar o relatório geral na etapa final deste
processo. Foi assim que construímos os entendimentos.

O Deputado Alberto Goldman se reservou o direito de discutir a matéria, mas não negou a
possibilidade de adotarmos esses procedimentos, de maneira muito clara, na reunião da Comissão.

Não será adequado levarmos em consideração tão-somente o direito já assegurado de
apresentar destaques, mas também a obrigatoriedade de os Srs. Relatores disporem de recursos
para atendê-los, uma vez que definimos não trabalhá-los nesta etapa. Por conta disso, os Srs.
Relatores esgotaram todos os seus recursos no atendimento às emendas dos Srs. Parlamentares.

Este é o quadro vigente neste momento. Em torno dele, deveríamos construir entendimento
que nos permitisse apresentar os destaques e discutir a realidade de cada Estado. Vejam bem, se
não haverá alteração nos relatórios, à medida que os Estados disponham de todas as informações
sobre todos os Relatores, estarão aptos a discutir a situação concreta das emendas e dos recursos
com este Relator-Geral e com o Comitê de Emendas. É assim que eu penso.

Faço um apelo a todos os Parlamentares, a fim de que possamos progredir. Se discutirmos
detalhadamente cada relatório, com destaques, para os quais não haverá recursos, não
completaremos o trabalho antes do Natal. Essa a advertência que faço. Todos sabem exatamente
quais são os prazos.

O último relatório, da área da saúde, do Senador Fernando Bezerra, será apresentado a esta
Comissão, formalmente, na sexta-feira. Estamos antecipando as informações acerca do tratamento
das emendas. Vamos torná-las disponíveis a todos os Parlamentares, a fim de que as bancadas
discutam a sua situação e as suas demandas, objetivamente, com o Comitê de Emendas. O acesso
à informação permitirá amplo e profundo diálogo entre todos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada Laura
Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Nobre Relator, Deputado Jorge Bittar, não tenho
dúvida da preocupação de V.Exa., que no ano passado estava deste lado, coordenando, juntamente
comigo, a bancada do Rio de Janeiro. Carioca, não tenho dúvida de que o Rio de Janeiro será
contemplado, uma vez que o Relator-Geral é do nosso Estado. (Risos.)

(Não identificado) - E é candidato a Prefeito do Rio de Janeiro.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Faz-se necessário uma retificação: sou Relator do

Orçamento do Governo Federal. Devo contemplar todos os Estados de maneira adequada.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Claro, é óbvio.
Talvez eu seja a única pessoa que não precisa preocupar-se, pelo menos em princípio, em

tese. No entanto, estou preocupada. Adotamos procedimento parecido ano passado. Apresentamos
os destaques, os Relatores-Setoriais os verificaram e, sem acrescerem valores, fizeram a sua
recomendação ou indicação, como quiserem chamar, para o Relator-Geral, em cima do critério
gerado.

Qual a diferença este ano? O relatório do Senador Fernando Bezerra leva em consideração o
número de emendas apresentadas; já o relatório do Deputado Narcio Rodrigues leva em
consideração o número de Deputados por bancada. Portanto, há critérios diferentes. Só o Relator-
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Setorial é capaz de indicar, de acordo com seu critério, o acréscimo ou não da emenda. Caso
contrário, não haverá nesta Comissão critério justo.

Nobre Relator, estamos procedendo de forma diferente do ano passado. O Relator-Setorial
não tem possibilidade, em cima do critério utilizado para fazer o seu relatório, de indicar algo ao
Relator-Geral. É o mesmo de dizer que o Relator-Setorial é apenas um ajudante do Relator-Geral,
que não tem possibilidade partidária, política e legítima de direcionar.

Por outro lado, não tenho dúvida de que é necessário votarmos antes do Natal. Sabe V.Exas.
que fico trabalhando até de madrugada sem nenhum problema. Vou ao Rio de Janeiro amanhã e
volto no mesmo dia.

Não é justo que a discussão da bancada de Alagoas seja feita às 14h30min, uma vez que não
haverá tempo de fazer a famosa tabelinha que soma todos os investimentos por bancada e por
Estado, a não ser que o Relator prometa entregá-la às bancadas.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputada, esta é exatamente a nossa intenção.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Que bom que é intenção. Não seria oportuno

acontecer o mesmo que na votação do relatório da área da saúde, há 4 anos, quando ficamos 2 dias
sem votar, em função do per capita. Na época, o Deputado José Carlos Aleluia fez obstrução.
Imaginemos que ocorra o mesmo, pára-se tudo, porque um dos relatórios não foi aprovado antes da
modificação. Teremos discutido com o Relator-Geral sem saber o conteúdo do relatório. É esta a
preocupação.

Sinceramente, de todas as pessoas, a mais calma deveria ser eu, mas estou preocupada em
função do trabalho que desenvolvemos nesta Comissão há 9 anos. Talvez as pessoas não tenham a
mesma cara-de-pau que tenho para falar o que penso. Servirei de bucha, sem nenhum problema.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Alberto
Goldman. Peço a S.Exa. que faça uma comunicação breve.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Falarei rapidamente. Repito: não abrimos mão do
que o Regimento nos permite. Ponto. Nada mais que isso. Portanto, votação de destaque é
absolutamente normal.

É evidente que não se trata de disponibilizar aquilo que está nos relatórios dos
Relatores-Setoriais, porque o que vale não é o escrito no relatório, mas o que esta Comissão aprova.

Podemos apresentar de staque utilizando não só recursos disponibilizados pelo Relator-Geral
ou pelo Relator-Setorial. Por exemplo, podemos retirar recursos da verba de contingência, eliminar
investimentos e colocar outros. Mesmo no relatório setorial, podemos perfeitamente diminuir de um
lado e aumentar do outro, nada nos impede que isso seja feito.

Portanto, só é possível saber a situação de cada Estado após a votação dos relatórios
setoriais e dos destaques. O Senador Sérgio Guerra referendou o que eu disse hoje pela manhã.
Reafirmo: essa é a única forma; do contrário, vamos ter 2 trabalhos: começar reuniões amanhã e,
depois dos relatórios setoriais, fazer nova rodada com as bancadas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, quero ponderar sobre o que disse o

nobre Relator. Primeiro, não foram os Senadores que impediram a votação neste plenário. Em
dezenas de reuniões, apenas uma vez os Senadores pediram verificação de quorum. A reunião caiu
por falta de quorum por motivos que não nasceram no Senado. Quem está na Comissão sabe disto:
apenas uma vez pedimos verificação.

Segundo, dificuldade para aprovar nos prazos não é novidade nesta Comissão. Isso acontece
todos os anos, com os mesmos argumentos e as mesmas preocupações: vamos ultrapassar o Natal?
Como vamos aprovar? Muito melhor é cumprir o regulamento. O dinheiro está pouco? O dinheiro
não existe? As fontes não se estão confirmando? Não é bem assim. O fato concreto é que somente
amanhã, pelo que diz o Deputado Jorge Bittar, haverá clareza sobre a arrecadação. Acreditamos no
trabalho do Sr. Relator. E amanhã vamos ter clareza sobre o tamanho da arrecadação.

Terceiro, o direito de emendar só existe quando se pode gerar conseqüência. Se esse direito é
anulado antecipadamente, apresenta-se a emenda, mas sabendo que ela não vale nada; faz-se o
destaque, mas sabendo que é de brincadeira, que não adianta. E o que estamos fazendo é uma
brincadeira, não o real e tranqüilo exame da mais importante lei aprovada pelo Congresso.
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 Todos concordamos com o apoio de qualquer um dos Parlamentares e com o esforço de não
pressionar os Relatores-Setoriais. Sabemos da pobreza de recursos e da dificuldade que terá o
Relator-Geral depois, mas que não se negue o direito de aprovação de emendas aos Relatores-
Setoriais de conseqüência financeira, mesmo que mínimo, que não se renuncie à possibilidade de o
Congresso defender, pelo menos em duas etapas, o direito de emendar e de dar conseqüência a isso.
Não existe dinheiro de Relator-Setorial e dinheiro de Relator-Geral. Existe arrecadação da União,
que os Relatores devem presidir de forma organizada.

Estamos aqui para ajudar o Deputado Jorge Bittar, acreditamos em S.Exa., não temos a
menor desconfiança quanto ao seu critério, sua competência, seu valor e sua franca disposição pela
transparência. Não pretendemos nada além do acesso mínimo ao direito de discussão. E a
Comissão não deve abrir mão disso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Renato
Casagrande.

O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Sr. Presidente, precisamos ser razoáveis neste
momento. Com tempo tão exíguo, concordo com o Senador Sérgio Guerra, no sentido de que esta
Comissão trabalha nos últimos dias no afogadilho. No entanto, há de se considerar que perdemos
muito tempo, 2 meses, com os argumentos apresentados.

Há matérias que interferem na votação. Não custa definirmos com clareza um procedimento.
O mais adequado é sermos razoáveis, termos bom senso. É necessário concentrarmos os nossos
esforços. Houve acordo entre os Relatores, que decidem o destino dos destaques, das nossas
vontades na Comissão. Houve acordo do Relator-Geral com os Relatores-Setoriais no sentido de que
estes não aceitariam os destaques. Precisamos acertar um procedimento para que possamos manter
o direito dos Parlamentares e, ao mesmo tempo, dar agilidade ao processo.

A Deputada Laura Carneiro destacou ponto fundamental: a possibilidade de os Relatores-
Setoriais recomendarem ao Relator-Geral questões que julguem importantes.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados,
Sras. e Srs. Senadores, não estive presente à última reunião do Colégio de Líderes, mas o Deputado
Alberto Goldman representou o PSDB. Tive o cuidado de procurar conhecer os termos acordados.
Segundo me foi relatado pelo Deputado Alberto Goldman, tratou-se da  discussão dos destaques.

Houve salutar e vitoriosa prática em outras discussões do Orçamento. O Relator-Setorial,
após a discussão, apontava para o Relator-Geral a necessidade ou não de atender determinada
emenda.

Estamos diante de situação atípica na Comissão. No Comitê de Receitas sentem-se os
impactos provocados pelas reformas tributária e da Previdência. Hoje, por exemplo, há o forte
impacto da Lei Kandir, cerca de 4 bilhões de reais terão de ser explicitados. Quando a referida lei foi
implementada, o impacto era de 9,2 bilhões de reais, a título de seguro de receita. Atualmente o
impacto para os Estados já está pela metade  — é o caso do meu Estado, que é exportador — a
título de compensação das perdas das exportações.

O valor de 1,3 bilhão de reais será discutido, e é uma reivindicação da Federação das
Indústrias a desoneração para beneficiar os ativos ociosos, os bens de capital.

Sr. Presidente, compreendemos perfeitamente as dificuldades apresentadas para a conclusão
do Orçamento, mas não podemos cercear os Parlamentares na discussão dos destaques e das
emendas. Temos alguns destaques que gostaríamos de ver apreciados. Se o Relator-Setorial puder
atendê-los, muito bem. Se S.Exa. fizer recomendação ao Relator-Geral, certamente haverá uma
triagem e vamos ganhar tempo. Essa é uma prática vitoriosa ao longo do tempo que pode aprimorar
e ajudar a resolver a discussão sobre os relatórios setoriais.

Não vou entrar no mérito do que está sendo a grande dificuldade apresentada, porque todos
os Relatores-Setoriais que por aqui passaram estão dizendo que não há recurso.

Faço uma ponderação: dentro do que foi proposto, sugiro suspender a apreciação dos
destaques para, posteriormente, apreciá-los, à medida que for terminado o trabalho do Comitê de
Receitas.
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Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Essa foi a posição que tomamos. É

importante o papel da Comissão. É função do Congresso Nacional elaborar o Orçamento e fiscalizar
sua execução.

Podemos defender o direito de cada um, mas temos de compreender a realidade brasileira, o
momento que estamos vivendo. O Orçamento do próximo ano está estimado em 404 bilhões de
reais, incluindo 30,2 bilhões de reais de receitas condicionadas a reformas, valores esses que não
serão efetivados, porque após o envio da mensagem começarão as discussões de repartição dessa
receita, a chamada receita condicionada.

Primeiro, o Fundo de Participação dos Municípios será aumentado em 1%, e haverá também
mais um abono anual de 1,5 bilhão de reais.

Segundo, o Fundo de Desenvolvimento dos Estados, com participação de Estados e
Municípios, não está previsto na proposta orçamentária.

Terceiro, o Fundo de Indenização das Perdas com Exportações também não está previsto no
total do Orçamento.

A receita de 30,2 bilhões de reais já está reduzida a mais da metade, com a aprovação da
reforma no Congresso Nacional. O País tem 404 bilhões de reais de receita, mas efetivamente vai ter
pouco mais de 300 bilhões de reais e, somente este ano, vai pagar 156 bilhões de reais de juros.
Não sobra dinheiro. Por isso não há verba. Mesmo na proposta inicial havia estimativa de 7 bilhões
e pouco de reais para investimento.

Apesar de toda a competência do Deputado Jorge Bittar, duvido que S.Exa. encontre saldo
para investimento. Essa é a dolorosa realidade. Por isso, temos de ser compreensivos, discutir e
queimar etapas, de modo a tornar viável a execução do Orçamento e podermos fazer o
acompanhamento durante sua execução. Nosso grande papel será o de acompanhamento da
execução do Orçamento, que não pode ser uma peça de ficção. Sei que todos compreendem isso,
todos têm o mesmo sentimento. Toda a colaboração deve ser dada para que o Orçamento saia
dentro do princípio de compreensão, de entendimento, de racionalidade e, sobretudo, de sentimento
de Brasil.

Agradeço a todos a participação, o entendimento, a forma quase fraterna com que
trabalhamos. Vamos procurar empregar todos os esforços para que se cumpra o prazo de aprovação
do Orçamento no máximo até o dia 20.

Com a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr.  Presidente, gostaria que o Relator e o Senador Sérgio

Guerra me ouvissem, pois tenho uma proposta no sentido de continuarmos os trabalhos. O Relator
acabou de dizer que o Comitê de Receitas terá definido a sua posição amanhã, quando poderemos
analisar o volume de receitas de que dispomos. Poderíamos continuar nossos trabalhos agora e
acalmarmos nossas inquietações até amanhã, pela manhã. Continuaríamos o trabalho na
Comissão, votaríamos o próximo relatório, que já está programado, e amanha, então, sentaríamos
com o Relator e com o Comitê de Receitas, com o objetivo de definir que rumos daremos ao
Orçamento.

O Jornal de Brasília, em sua edição de hoje, traz artigo da jornalista Miriam Leitão, segundo
quem o Governo espera arrecadar 4,8 bilhões de reais a mais de COFINS. O Comitê de Receitas
precisa analisar tudo isso. E, tendo em mão, o parecer do Comitê de Receitas, poderemos até
contraditá-lo.

Minha proposta, portanto, é a de ouvir o próximo relatório. Podemos discutir isso de manhã.
Já passei o Natal e o Ano Novo aqui, e não foi só uma vez, mas várias. Já fizemos até um jantar de
Natal aqui, eu e minha princesa, a Deputada Laura Carneiro, maravilhosa, que se vestiu de Papai
Noel.

Vamos votar, Sr. Presidente. Vamos trabalhar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado João Leão, a Mesa já decidiu

que haverá discussão, com ressalva dos destaques, que só serão votados após o relatório do Comitê
de Receitas.
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Tem a palavra o Relator-Setorial da Área Temática VIII — Trabalho e Previdência e
Assistência Social, Deputado Roberto Balestra.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
quero antecipadamente dizer aos nobres pares que o relatório é um pouco longo; mas, pela
importância dos Ministérios da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social, eu não poderia
simplificar, fazendo um resumo. Então, desde já, quero preveni-los de que vai demorar um pouco.

Há uma compreensão predominante, da qual discordamos inteiramente, que enxerga nos
orçamentos públicos leis de caráter simplesmente autorizativas.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - A Presidência pede a atenção dos Srs.
Parlamentares, pois o Relator-Setorial merece todo o nosso respeito. Esse relatório é tão importante
quanto os outros. Peço, portanto, a compreensão de todos.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, existe um ditado na minha terra
que diz: “Quando um burro fala, o outro murcha a orelha.”

Essa visão acaba por tornar inócuo o próprio esforço de planejamento do Governo Federal,
na medida em que a execução financeira dos recursos passa a ser orientada por parâmetros
distintos daqueles antes traçados ou planejados.

Além disso, considerar a Lei Orçamentária simples norma de autorizamento, destituída de
comando jurídico, acaba por desprestigiar o papel do próprio Congresso Nacional, que movimenta,
ao longo da discussão do projeto da LOA, Lideranças, Comissões, bancadas e Parlamentares, tudo
no intuito de agregar à proposta do Executivo os legítimos pleitos dos diversos segmentos da
sociedade. Ao fim, o que se verifica é a total discricionariedade do Poder Executivo na alocação dos
recursos públicos.

Nesse caminhar, sentimo-nos na obrigação de, logo no início deste relatório, pugnar pelo
respeito à execução financeira dos legítimos pleitos dos Congressistas, expressados pelas emendas
analisadas e aprovadas pelo Parlamento, cujos comentários serão vistos na parte final do relatório.

Num cenário em que são debatidas as questões previdenciárias e a carência de políticas
voltadas para as populações vulnerabilizadas pela pobreza, impossível a elaboração de relatório
calcado apenas no tratamento das emendas apresentadas. Assim, os Srs. Parlamentares e a
sociedade brasileira poderão examinar no presente trabalho uma avaliação, quiçá didática, das
principais problemáticas referentes à Previdência e à política de assistência social.

Procurando deixar assinaladas para a colenda Comissão algumas sugestões julgadas
relevantes, inserimos na parte derradeira do relatório conjunto de recomendações que, ao nosso ver,
se traduzem em contribuições para o aprimoramento das áreas aqui discutidas.

Passo a relatar.
O Exmo. Sr. Presidente da Republica, em cumprimento às disposições constitucionais

consubstanciadas no art. 84, inciso XXIII, combinado com o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de
Lei nº 31, de 2003, do Congresso Nacional, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício
financeiro de 2004.

Nos termos do artigo 9º, I, da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, o Presidente
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização incumbe esta Relatoria da tarefa
de analisar e avaliar as peças orçamentárias que integram a proposta para a Área Temática
Previdência, Assistência Social e Trabalho.

Estarão, doravante, sob análise as despesas para 2004 do Ministério da Previdência Social,
cujo destaque é o pagamento de aposentadorias e pensões; do Ministério da Assistência Social,
responsável por gastos com a assistência social, que abrangem o atendimento à criança, ao
adolescente, ao portador de deficiência, ao idoso, bem como as ações de assistência comunitária e
de geração de renda para populações pobres.

Recebem análise igualmente as ações do Ministério do Trabalho e Emprego, como a
qualificação profissional, pagamento de abono salarial e seguro-desemprego.

Para uma visão geral das despesas e da estrutura orçamentária da área, elaboramos o
quadro que se segue, contemplando os 3 Ministérios tratados pela Relatoria.

Por ser muito técnico, deixo de ler o quadro, mas os nobres pares poderão analisá-lo.
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Em seguida, trazemos o detalhe no exame dos principais aspectos relacionados a cada uma
das áreas — Previdência Social, Assistência Social e Trabalho e Emprego. Além disso, trataremos
das emendas apresentadas para essas áreas, e, por fim, a título de contribuição, relataremos
algumas recomendações.

A. A Previdência Social
1. Evolução dos Gastos por Unidade Orçamentária
Fazem parte do Ministério da Previdência Social (MPS) as seguintes unidades orçamentárias:

MPS — Administração Direta (Unidade Orçamentária 33101), Instituto Nacional do Seguro Social —
INSS (UO 33201) e Fundo do Regime Geral de Previdência Social — FRGPS (UO 33904). Além
dessas unidades orçamentárias, temos no orçamento de investimentos do Ministério da Previdência
Social a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social — DATAPREV (Unidade
Orçamentária 33202), com previsão de gastos para 2004 de R$ 35 milhões.

As tabelas que se seguem apresentam os valores consignados em cada unidade
orçamentária a partir de 2001 e a previsão para 2004, excluídos os gastos vinculados à área de
assistência social, que passaram, a partir de 2003, a fazer parte do Ministério da Assistência Social,
dentre os quais se incluem os referentes ao pagamento dos benefícios de renda mensal vitalícia a
portadores de deficiência e a idosos.

Neste ponto, segue o quadro.
A partir de agora, passo a ler resumidamente, para não demorarmos muito tempo.
2. Fundo do Regime Geral da Previdência Social (FRGPS)
É no âmbito dessa unidade orçamentária que são registradas as despesas da previdência

social básica (aposentadorias, pensões, etc.), excluídas, conforme observado, as despesas com
pagamentos da renda mensal vitalícia por idade e invalidez. No total, registram-se cerca de R$
123,1 bilhões, beneficiando 20,6 milhões de pessoas e indicando um crescimento da ordem de 28%
em relação à dotação orçamentária de 2003 e de 16% em relação ao reprogramado.

A título de comparação, apresentamos no quadro abaixo a distribuição das despesas do
FRGPS no orçamento atual e no proposto para 2004.

Segue o quadro de FRGPS — Principais Grupos de Despesa da LOA 2003 e do PLOA 2004.
Para o financiamento das despesas acima, são relevantes, conforme o PLOA 2004, as

seguintes fontes: Contribuições Previdenciárias (R$ 90,7 bilhões); Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social — COFINS (R$ 20,6 bilhões); Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira — CPMF (R$ 218,8 mil) e Tesouro Nacional (R$ 1,1 bilhão).

Além dessas, convém ressaltar as seguintes fontes também previstas para atendimento das
despesas do FGRPS, que estão sujeitas à aprovação da norma pertinente (em tramitação):
Contribuições Previdenciárias (R$ 1,8 bilhão); Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social — COFINS (R$ 3,5 bilhões), Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira — CPMF
(R$ 5,5 bilhões).

Há, portanto, uma diferença entre as contribuições previdenciárias (R$ 92,5 bilhões) e as
despesas totais do FRGPS (R$ 123 bilhões), cuja cobertura no valor próximo a R$ 30,5 bilhões
adviria, principalmente, da CPMF e da COFINS.

a) O Resultado Financeiro do Fundo
Para uma visão global do resultado financeiro da Previdência, trazemos o quadro abaixo que

sintetiza, desde o exercício financeiro presente, a evolução das receitas da Contribuição dos
Empregadores e Trabalhadores para a Seguridade Social e das despesas previdenciárias, indicando
em cada período a diferença entre elas.

Segue o quadro relativo às Contribuições Previdenciárias e Benefícios Previdenciários.
Segundo dados do antigo Ministério da Previdência e Assistência Social (indicados em estudo

de Fábio Giambiagi), de 1988 a 2002, as despesas com os benefícios previdenciários saltaram de
2,5% do PIB para 6,7% do PIB. Para explicar tal comportamento, há de se registrar as regras
previdenciárias da Carta Política de 1988 que, de certa maneira, ampliaram a cobertura do seguro
social sem o devido lastro contributivo, o crescimento real do salário mínimo (afetando
positivamente o valor dos benefícios) e o crescimento econômico relativamente baixo em períodos
como 1990/1992 e 1998/1999.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

57

Para ilustrar a situação, conforme Relatório das Contas de Governo para 2002, elaborado
pelo TCU, analisando a diferença entre a arrecadação líquida da Contribuição de Trabalhadores e
Empregadores para a Previdência Social e os valores pagos a título de benefícios previdenciários
pelo INSS, constata-se um diferencial negativo de R$ 17 bilhões nesse exercício.

Esse diferencial compõe-se de R$ 2,2 bilhões atribuídos aos trabalhadores urbanos, com
14.255.920 beneficiários; e de R$ 14,8 bilhões relativos aos trabalhadores rurais, com 6.869.592
beneficiários, ficando evidente que a baixa contribuição patronal do setor rural é uma das principais
razões de desequilíbrio financeiro do Regime Geral da Previdência Social.

Não desmerecendo o tratamento excepcional conferido aos trabalhadores rurais, mediante a
dispensa do recolhimento de contribuições do segurado e a admissão de formas especiais de
comprovação do exercício de atividade rural, devemos reconhecer o impacto provocado por tais
despesas.

Outro vetor que pressiona as contas da Previdência Social são as renúncias,
correspondentes à diferença entre o valor que seria devido segundo as normas aplicáveis aos
segurados e às empresas em geral (arts. 21 e 22, inciso I a IV, da Lei nº 8.212/91) e o efetivamente
pago por esses segmentos específicos, em razão de  legislação especial, no âmbito das entidades
beneficentes de assistência social, segurados especiais, empregadores domésticos, empregadores
rurais, equipes de futebol profissional e empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, além
daquelas referentes à Exportação da Produção Rural (Emenda Constitucional nº 33) e à CPMF.

Observa-se, a seguir que, se não houvesse tais renúncias, o resultado apresentado pelo
FRGPS não seria tão desequilibrado. De tal forma que o déficit do sistema é na realidade menor que
a necessidade de financiamento, ou seja, na apuração do equilíbrio do Regime Geral de Previdência
deveriam ser levados em conta os valores das renúncias previdenciárias; já a apuração da
necessidade de financiamento, que indica o volume financeiro, além das contribuições
previdenciárias, necessário para o pagamento dos benefícios.

As estimativas de renúncias previdenciárias para 2004 apontam para valores da ordem de
R$ 15,4 bilhões. Se comparadas com as previsões de arrecadação líquida do INSS para 2004, a
renúncia representaria cerca de 16,7%. Em relação ao PIB, projetado para 2004, o volume
renunciado é próximo a 0,89%. O quadro seguinte mostra as renúncias, por categoria, conforme
consta do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2004.

Segue o quadro que V.Exas. têm em mãos.
Segurado especial, SIMPLES, entidades filantrópicas, empregador rural pessoa jurídica,

empregador rural pessoa física, empregador doméstico, clube de futebol, exportação — aquilo que
foi dito antes.

Em termos especiais, a região que apresenta maior percentual de renúncia previdenciária é a
Sudeste (42,10%); seguida pela Sul (18,59%); Nordeste (17,7%); Centro-Oeste (5,16%); e Norte
(5,16%). O percentual restante relaciona-se com as renúncias pertinentes à exportação da produção
rural (11,35%); e à CPMF (4,79%), cujos fins não se apropriam por região.

No contexto dessas discussões sobre a perda de receita, é de se ressaltar a necessidade de
políticas eficazes na recuperação dos créditos previdenciários inadimplentes. No exercício de 2002,
conforme exposto no relatório do Tribunal de Contas do Governo, de 2002, os créditos
previdenciários em cobrança totalizavam R$ 169 bilhões, sendo R$ 93,4 bilhões em dívida ativa e
R$ 75,6 bilhões em cobrança administrativa, destacando-se a baixa eficiência na recuperação
desses créditos que, no exercício, foi de apenas R$ 3,9 bilhões no âmbito administrativo e R$ 1,1
bilhão no âmbito judicial.

Dentre as ações de redução da inadimplência previdenciária, cabe mencionar o Programa de
Recuperação Fiscal do Governo Federal (REFIS), por meio do qual o próprio contribuinte pode
reconhecer a existência de dívida previdenciária e quitá-la com pagamentos mensais com base no
seu faturamento, mas, para poder ter esse direito, não pode atrasar o pagamento das contribuições
vincendas. Consoante demonstrado no relatório do Tribunal de Contas, de 2002, mesmo não sendo
o foco principal a recuperação de créditos, no âmbito do REFIS, os valores recuperados pela
Previdência no exercício foram de R$ 400,2 milhões, o que corresponde a 0,56% do total
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arrecadado. Contudo, em relação a 2001, cuja arrecadação foi de R$ 442,6 milhões, verificou-se um
decréscimo de 9,57%.

3. Salário Mínimo
A proposta orçamentária para 2004 prevê um reajuste do salário mínimo para R$ 259

(conforme Informações Complementares, inciso VII), baseado numa estimativa de inflação
acumulada de 7,92% nos 12 meses que antecedem abril de 2004.

Quero deixar claro que a proposta não é do Relator-Setorial. Está havendo certa confusão.
Alguns jornalistas me ligaram para saber onde arranjei recursos. Não arranjei recurso nenhum para
o salário mínimo. O que foi previsto está identificado no Orçamento Geral enviado a esta Casa. O
quadro de hipóteses pode ser verificado. Mandarei distribuir cópias do quadro para quem dele
necessitar. Portanto, a proposta não é do Relator-Setorial, mas do Governo.

Em termos de impacto na Previdência Social e nos instrumentos de proteção ao trabalhador,
haja vista que o aumento do salário mínimo traz repercussões às contas públicas, via aumento dos
gastos previdenciários e assistenciais, consta das Informações Complementares (inciso XXX) que
cada R$ 10 de incremento no salário mínimo acarretam um aumento líquido de R$ 1.419,8 milhões
no pagamento de benefícios previdenciários, benefícios de prestação continuada (LOAS),
seguro-desemprego e abono salarial. Logo, cada R$ 1 corresponde ao impacto de R$ 142 milhões.

A tabela abaixo ilustra o impacto do reajuste do salário mínimo em hipóteses diferenciadas
de elevação. Por fim, notamos que o índice de reajuste para os demais benefícios, consoante Anexo
das Informações Complementares, inciso VII, está previsto em 5,27%. Segue o quadro, que pode ser
verificado.

B. A Assistência Social
Antes de ingressar no exame do Fundo Nacional de Assistência Social, cuidamos de abordar

brevemente alguns aspectos da distribuição dos recursos assistenciais.
O Índice de Desenvolvimento Humano — IDH, indicador que mede a qualidade de vida por

meio de variáveis de esperança de vida ao nascer, nível de instrução e de renda, demonstra que o
Brasil, em termos mundiais, situa-se numa faixa de médio desenvolvimento humano, ocupando a
65ª posição num ranking de 175 países. O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2002 é
divulgado pelas Nações Unidas. Portanto, os dados não são da Assessoria ou do Deputado.

Mesmo com renda per capita em torno de U$ 7.625, o Brasil possui ainda 53 milhões de
pobres, o que demonstra uma distorcida distribuição de renda. Segundo pesquisa publicada pelo
IPEA, vivemos perversa assimetria social em que os 10% mais ricos se apropriam de 50% do total
das rendas das famílias e, como espelhamento, os 50% mais pobres possuem cerca de 10% da
renda.

A questão regional também é um componente importante da desigualdade da distribuição da
renda no Brasil. Observa-se que o rendimento médio por habitante no Sul, Sudeste e Centro-Oeste
é duas vezes superior ao verificado no Norte e no Nordeste. Quando se mede o desenvolvimento por
meio do IDH, 14 Estados brasileiros possuem IDH inferior ao índice médio de 0,738. Os Estados do
Norte e Nordeste têm os piores índices, com destaque para o Maranhão, com 0,636; Alagoas, com
0,649, e Piauí, com 0, 656.

Na política de Assistência Social são sentidos os reflexos dessa distribuição. Veja-se, a título
de exemplo, a ação Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência, que tem como um de seus
objetivos assegurar o atendimento integral ao portador de deficiência e contribuir para a habilitação
e reabilitação da pessoa portadora de deficiência. O percentual de pessoas portadoras de deficiência
atendidas é de 1,43% na Região Sul, a qual tem um IDH (0,808) superior à média nacional.
Contudo, a Região Nordeste tem uma taxa de atendimento de 0,27%,  mesmo com o pior IDH,
(0,670). No Nordeste, os Estados com menores percentuais de atendimento são: Maranhão (0,09%),
Paraíba (0,20%) e Alagoas (0,16%). Em que pese o fato de a Região Centro-Oeste possuir baixa
cobertura no atendimento (0,57%), o seu IDH (0,793) é superior à média nacional.

Quanto às ações destinadas aos idosos, a Região Sudeste possui a menor taxa de cobertura,
de 0,53%, mas tem um IDH de 0,791, que é superior à média nacional. A taxa de atendimento na
Região Nordeste é a segunda menor taxa, de 2,26%. Os Estados dessa região com menores
percentuais de atendimento são Paraíba, com 1,08%, Alagoas, 1,16%, e Bahia, 0,69%.
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1. Fundo Nacional de Assistência Social.
No tocante à atuação parlamentar no processo orçamentário, cabe-nos registrar o grande

interesse pelo Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS, que abriga diversas ações sociais, tais
como as voltadas para crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiências. No Orçamento de
2003, praticamente 100% das emendas apresentadas na Área Temática VIII foram direcionadas
para tal unidade orçamentária.

Em 2004, as dotações para o FNAS são da ordem de R$ 8,8 bilhões, valor que supera em R$
1,1 bilhão os recursos autorizados e programados no Orçamento de 2003.

Há nessa despesa quase total predominância da aplicação em Outros Gastos Correntes (R$
8,817 bilhões). Ressalta-se que as despesas com pagamento de benefícios, ou seja, de prestação
continuada à pessoa idosa e à pessoa portadora de deficiência e renda mensal vitalícia por idade e
invalidez representam cerca de 83% do montante global desse fundo, no valor de R$ 7,3 bilhões.

É no âmbito da intervenção parlamentar (emendas) que são ativadas despesas com
investimento, principalmente na alocação de recursos para construções de creches, centros
comunitários, bem como na aquisição de equipamentos para entidades que prestam assistência
social, respeitados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004.

A maior parte das despesas do fundo são financiadas pela Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social — COFINS, R$ 8,4 bilhões em 2004, ou seja, 96%, seguida pelo Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza, R$ 308,3 milhões, ou seja, 3,5%.

Cabe ressaltar que o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, em função de suas regras
constitucionais e legais (que ofertam ampla discricionariedade ao Poder Executivo na escolha dos
seus gastos), o que não é bom, está programando em outros setores despesas em áreas, a nosso ver,
relativamente dissociadas da finalidade precípua do fundo, a exemplo da ação Aquisição de
Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar, que envolve R$ 140 milhões. Isso é uma distorção
que está sendo criada.

Diante disso, sugerimos ao Relator-Geral a revisão das aplicações programadas para o
Fundo da Pobreza de maneira a que sejam deslocados recursos adicionais para o Fundo Nacional de
Assistência Social, unidade orçamentária que incorpora grande parte das despesas para as
populações em situação de vulnerabilidade por causa da pobreza.

C. O Trabalho e o Emprego.
Fazem parte do Ministério do Trabalho e Emprego as seguintes unidades orçamentárias.

Administração Direta — Ministério do Trabalho e Emprego (Unidade Orçamentária 38.101),
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho — Fundacentro (Unidade
Orçamentária 38.201), Fundo de Amparo ao Trabalhador — FAT (Unidade Orçamentária 38.901).

A trajetória das despesas de tais unidades é demonstrada a seguir para o período
2001/2004 e se encontra à disposição de todos.

A despesa fixada para 2004, em cerca de R$ 26,7 bilhões, representa a elevação de 42% em
relação ao proposto em 2003 e de 28% em relação ao autorizado. Essa evolução é decorrente do
incremento na programação do FAT, que será comentada adiante.

O Fundo de Amparo ao Trabalhador detém cerca de 89,1% da proposta do Ministério do
Trabalho, sendo que o restante encontra-se distribuído pela administração direta desse órgão e pela
Fundacentro, entidade que se ocupa principalmente de estudos e pesquisas para o desenvolvimento
de ações preventivas de acidentes e doenças laborais.

Por ser a unidade orçamentária de maior representatividade em termos de volumes de
recursos, detalharemos a seguir a programação do FAT.

1. O Fundo de Amparo ao Trabalhador — FAT
O Fundo de Amparo ao Trabalhador, instituído pela Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, é

um fundo contábil, de natureza financeira, sem personalidade jurídica própria. Destina-se a gerir os
recursos provenientes da arrecadação das contribuições para o Programa de Integração Social —
PIS, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público — PASEP, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro
de 1970, consoante o art. 239 da Carta Magna. Esses recursos passaram a financiar o Programa
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Seguro-Desemprego, o abono salarial e programas de desenvolvimento econômico, por intermédio
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES.

Os recursos do FAT são provenientes basicamente das contribuições para o PIS e para o
PASEP. Também fazem parte da composição das receitas do FAT os juros pagos semestralmente
pelo BNDES, como remuneração dos repasses de recursos para financiamentos de projetos de
desenvolvimento econômico, bem como as remunerações provenientes da alocação das
disponibilidades financeiras do Fundo em Depósitos Especiais e no Fundo Extramercado. Adicione-
se a essas fontes a arrecadação da cota-parte da contribuição sindical, algumas multas destinadas
ao FAT, remuneração sobre o saldo disponível nas instituições financeiras pagadoras dos benefícios
e outros recursos que sejam destinados ao Fundo. As previsões de receita para 2004 encontram-se
no Anexo 3.

Em dezembro de 2002, o patrimônio do FAT atingia a cifra de R$ 79,1 bilhões. Desse total,
cerca de 63% estão alocados no BNDES, principalmente para o financiamento de programas de
desenvolvimento econômico.

Esse é um quadro que deve ser bem compreendido pelos Parlamentares para podermos ter
uma discussão sadia em torno do assunto.

Enumeramos a seguir um resumo das principais ações executadas pelo FAT.
(a) Seguro-desemprego.
Em 2002 foram habilitados 4,76 milhões de trabalhadores, dos quais 4,55 milhões

efetivamente sacaram o benefício, implicando recursos da ordem de R$ 5,67 bilhões, ou seja, 100%
da meta prevista. O valor médio do benefício em 2002 foi de aproximadamente 1,43 salário mínimo,
representando cerca de 37% do rendimento médio nominal do trabalhador com carteira assinada.
Em média foram pagas 4,3 parcelas, o que é compatível com o tempo médio de procura de trabalho
nas áreas metropolitanas, de aproximadamente 5,3 meses. A modalidade de seguro-desemprego
para o trabalhador doméstico entrou em vigor com a Lei n º 10.208, de 23 de março de 2001. Em
2002 foram beneficiados 7,6 mil trabalhadores domésticos, com um gasto de R$ 4,4 milhões. A
despesa com seguro-desemprego autorizada para 2003 foi de R$ 5,73 bilhões, tendo sido executado
até o início de novembro de 2003 o montante de R$ 5,57 bilhões, 97%. Estima-se para 2004 um
gasto de R$ 7 bilhões com esse benefício.

(b) Abono salarial.
O abono salarial é o pagamento de um salário mínimo anual aos trabalhadores que, entre

outros requisitos previstos em lei, receberam em média até 2 salários mínimos mensais no ano
anterior. O gasto para pagamento do abono salarial em 2004 está previsto em R$ 1,9 bilhão. Os
valores autorizados para 2003 alcançam o montante de R$ 1,6 bilhão, tendo sido executado até o
início de novembro de 2003 o montante de R$ 1,6 bilhão (ou seja, 100%).

c) Qualificação profissional.
A distribuição espacial dos recursos financeiros é definida pelo Conselho do FAT (CODEFAT),

em razão de vários critérios (nível de escolaridade, índice de pobreza, contrapartida do Estado, etc.)
e conforme os Programas Estaduais de Qualificação. Essas ações se concentram em qualificação de
trabalhadores sob risco de desocupação, de pequenos e microempreendedores, de trabalhadores
autônomos ou autogestionados, de policiais civis e militares, de trabalhadores desocupados. No
Orçamento para 2004, estão previstos no Programa Qualificação Profissional gastos na ordem de R$
60 milhões, apresentando redução de 67% em relação ao autorizado em 2003 (R$ 186 milhões). Em
2003, até início de novembro, foram executados R$ 24,6 milhões. A meta de atendimento para 2004
é de 72.748 trabalhadores.

Tais ações, vale enfatizar, quando objeto de proposição parlamentar, não têm apresentado
praticamente nenhuma execução financeira, indicando outra exclusão do Congresso Nacional em
matéria de elevado interesse público. Vou repetir o que acabei de dizer, porque, a meu ver,
precisamos discutir essa questão. Tais ações, vale enfatizar, quando objeto de proposição
parlamentar, não têm apresentado praticamente nenhuma execução financeira, indicando outra
exclusão do Congresso Nacional em matéria de elevado interesse público.

d) Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico.
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Dos recursos do FAT provenientes das contribuições para o PIS e o PASEP, pelo menos 40%
destinam-se ao BNDES, conforme determina o § 3º do art. 239 da Constituição Federal. Na presente
proposta orçamentária, o volume desses recursos atinge R$ 7,1 bilhões, sujeitos exclusivamente à
discricionariedade daquela agência de fomento, sem qualquer manifestação do Congresso Nacional.
Ora, se cabe ao Parlamento, conforme a Constituição Federal, dispor especialmente sobre o
desenvolvimento nacional, necessário se faz que os Parlamentares tomem conhecimento e opinem
sobre a destinação dos recursos antes referidos. Recorde -se de que, em sede de discussão do Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003, foi aprovada emenda vinculando parte dos recursos
do BNDES para o financiamento de pequenas e médias empresas (30% do FAT), dispositivo
posteriormente vetado pelo Poder Executivo. Sei que o Deputado vai questionar.

e) Reserva de contingência.
Para 2004, o valor da reserva de contingência dentro da programação do FAT está estimado

em R$ 8,2 milhões, o que representa um aumento de 71% em relação ao autorizado no Orçamento
de 2003. A reserva é constituída, basicamente, por recursos advindos das remunerações pagas pelo
BNDES ao FAT e das remunerações dos depósitos especiais. Registre-se que, por se tratar de
despesa financeira, há dificuldade para utilização de tais recursos, tendo em vista que qualquer
modificação em seus valores altera o resultado primário fixado em sede da Lei das Diretrizes
Orçamentárias.

Vamos falar, agora, daquilo que é sagrado para nós: as emendas.
Inicialmente, esclarecemos que não foram objeto de análise por esta Relatoria Setorial as

emendas de Relator-Geral, processadas nesta fase, para substituição da Fonte 179 – Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza, utilizada no órgão 36.000 – Ministério da Saúde, por outras
fontes livres ou vinculadas à seguridade social, nos termos do item 8.3.1 do parecer preliminar.

A Relatoria Setorial analisou 716 emendas, no valor total de R$ 2,06 bilhões. Para o
atendimento desses pleitos, a Relatoria contou com recursos de R$ 177,4 milhões — não está aqui
no relatório, mas estou repassando um adendo no qual consta esse valor—, representado apenas do
valor total pleiteado, o que mostra a nossa limitação para o atendimento integral das emendas
coletivas.

O quadro seguinte nos indica a distribuição das emendas por tipo de autor: 76 de
Senadores; 617 de Deputados Federais; 2 de Comissões do Senado Federal; 9 de Comissões da
Câmara dos Deputados e 12 de bancada estadual.

No quadro seguinte poderemos identificar a preferência dos Parlamentares, Comissões e
bancadas, no que se refere às ações orçamentárias.

Verifica-se, pois, a preferência parlamentar pelas ações voltadas para a assistência às
crianças e aos adolescentes, sendo que a ação Construção, Ampliação e Modernização de Centros
Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes teve 155 emendas, no valor de R$ 232,4
milhões, e a ação Serviços de Proteção Socioassistencial à Infância e à Adolescência teve 117
emendas, no valor de R$ 163,4 milhões. Já, se considerarmos os valores financeiros pedidos,
ganham destaque as emendas para Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes, com
R$ 271,6 milhões.

Registramos, ainda, a apresentação de 13 emendas com projetos sem a devida codificação
orçamentária (ou seja, atípicos) , fato que exigiu a adequação por
parte dessa Relatoria. Outras adequações de emendas se fizeram necessárias como forma de
compatibilizá-las com os normativos vigentes, notadamente com os arts. 28 a 32 da LDO 2004
(transferências de recursos para entidades privadas), evitando a inadmissão dessas proposições.
Também foram efetuados ajustes nos Grupos Natureza de Despesa-GND e nas modalidades de
aplicação.

Destacam-se os seguintes ajustes:
1. Adequação do Título ao GND, retirando do título expressões que faziam referência a

gastos com Investimentos, quando o GND indicava apenas gastos com outras despesas correntes.
Emendas: 20270007, 35120002, 19970005, 35120002, 35120020 e 14530004.
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2. Adequação do GND à ação indicada pelo autor. Em geral, ações que não admitem gastos
com investimentos, embora na emenda tenha sido indicado o GND típico de investimento.
Emendas: 90370013, 14210019, 35420005, 31170002 e 20520002.

3. Adequação do Título à Funcional Programática indicada pelo Parlamentar. Emenda:
20460001.
4. Adequação da Modalidade de Aplicação à execução pela Unidade Orçamentária. Em geral,

unidades orçamentárias que não trabalham com as modalidades de aplicação 50 e 90. Nesse caso
foi indicada a modalidade de aplicação 99 — A definir. Emendas: 12540013, 20180006, 20180007,
20180009, 23300018, 34830005, 36110013 e 35480001.

5. Adequação do GND em razão do art. 30 da LDO, que veda a destinação a entidades
privadas de recursos para investimentos. Emendas: 13400002, 32860005, 36640009, 15820018 e
17690012.

6. Adequação do GND e do Título à ação indicada pelo autor. Emenda: 14070014.
7. Adequação do GND em razão do art. 30 da LDO, que veda a destinação a entidades

privadas de recursos para investimentos, e da Modalidade de Aplicação à execução pela Unidade
Orçamentária; em geral, unidades orçamentárias que não trabalham com as modalidades de
aplicação 50 e 90. Emendas: 19520008, 19520010, 19520012, 20520008 e 20520009.

Conforme o parecer preliminar aprovado nesta Comissão, foram efetuados cortes em
despesas de investimentos em cerca de R$ 36,1 milhões, foi repassado pelo Relator-Geral, para
atendimento às emendas coletivas, o valor de R$ 53,9 milhões, perfazendo um total de R$ 90
milhões. Foi esse o dinheiro com que trabalhei.

Sobre os critérios de atendimento das emendas, vale destacar que as emendas individuais
tiveram seus valores integralmente aprovados, totalizando R$ 88,9 milhões. Em relação às emendas
coletivas, adotamos critério que destinou R$ 59 milhões para as emendas de bancada e R$ 31
milhões para os pleitos das Comissões, porque todas as análises levavam à indicação de que os
Parlamentares queriam maior atendimento às emendas de bancada.

No âmbito da distribuição de recursos entre as emendas coletivas, utilizamos critério
complementar que foi balizado pelos seguintes fatores: o Índice de Desenvolvimento Humano —
IDH, a população, o desenvolvimento econômico e o alcance da ação (privilegiando as que objetivam
integrar as pessoas no mundo produtivo, ou seja, aquelas que procuram emprego e renda).

Em razão do mérito das propostas parlamentares, não houve casos de rejeição de emendas.
Da mesma forma, não tendo sido verificados casos de desconformidade com norma constitucional
ou legal, esta Relatoria não opinou pela inadmissão de quaisquer pleitos.

Consideradas as peculiaridades das ações propostas, transferimos para a análise do Relator-
Setorial competente a seguinte emenda: Emenda nº 20520017. Autor: Senador Álvaro Dias.
Destino: Saúde.

De outro lado, recebemos de outros Relatores as seguintes emendas:
Emenda nº 14050004. Autor: Mário Heringer. Origem: Saúde;
Emenda nº 14160005. Autor: Delfim Netto. Origem: Saúde;
Emenda nº 14660002. Autor: João Mendes de Jesus. Origem: Saúde; Emenda nº 15270020.
Autor: Carlos Sampaio. Origem: Educação;
Emenda nº 15350005. Autor: Dr. Pinotti. Origem: Saúde;
Emenda nº 16920011. Autor: Roberto Magalhães. Origem: Saúde;
Emenda nº 19660018. Autora: Dra. Clair. Origem: Saúde;
Emenda nº 22460019. Autor: Antonio Carlos Valadares. Origem: Saúde; Emenda nº
32680020. Autora: Laura Carneiro. Origem: Saúde;
Emenda nº 35480012. Autora: Deputada Almerinda de Carvalho. Origem: Saúde.
Este é o nosso relatório.
Para concluir, antes de entrarmos na discussão, informo que fiz algumas recomendações.
E. Recomendações.
Consubstanciando as observações deste relatório, elaboramos, a título de contribuição, um

conjunto de recomendações à Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos:
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- Retomada das discussões das proposições parlamentares tratando do caráter mandatório
das leis orçamentárias, a exemplo da PEC nº 22, de 2000, que atualmente se encontra em lenta
tramitação;

- Indicação ao Poder Executivo da distorcida distribuição dos recursos da Assistência Social,
não priorizando Estados mais carentes, como os do Nordeste, fato que exige uma recomposição
financeira, já nesta fase de discussão do PLOA 2004, em favor dessas Unidades da Federação;

- Remanejamento de recursos do Fundo da Pobreza, cujas despesas não estejam
correlacionadas com o fito maior que orientou sua criação, a fim de fortalecer outras ações mais
urgentes do Fundo Nacional de Assistência Social;

- Inserção no relatório final de indicação para que, já no âmbito da próxima proposta de Lei
de Diretrizes Orçamentárias, haja previsão explícita da participação parlamentar no emendamento
da programação do FAT, principalmente no tocante aos recursos que migram para o BNDES e às
ações de qualificação profissional do trabalhador.

Em face da exposição, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 31, de 2003-CN,
encaminhado por intermédio da Mensagem nº 100, de 2003-CN, (nº 414/2003 na origem),
relativamente aos órgãos da Área Temática “Previdência, Assistência Social e Trabalho”, nos termos
trazidos pelo Poder Executivo e com as alterações decorrentes das emendas apresentadas e
aprovadas.

Esses são o relatório e o voto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Apresentado o parecer, está iniciada a

discussão, bem como o prazo para apresentação de destaques, que será encerrado ao término do
debate.

Tem a palavra o Deputado João Grandão.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu estou inscrita, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, acompanhei atentamente a leitura do

parecer do Deputado Roberto Balestra e tenho algumas considerações a fazer. Vi que S.Exa. tem
uma preocupação com a qual nós também compartilharmos, em relação a algumas situações do
FAT. Evidentemente, não é este o momento de discutirmos essa questão.

Parabenizo o Relator pela forma didática como organizou o parecer e o leu, fazendo
observações a respeito de pontos que considerou importantes, talvez críticos.

Registro que perdeu, com certeza, quem não acompanhou a leitura do parecer, pois foram
dadas explicações de fundamental importância para nós. Mas observei alguns detalhes de
cancelamentos. Inclusive, fiz destaques, embora talvez não haja possibilidade de atendimento.
Informo que houve cancelamento no combate do trabalho escravo — não estou conseguindo
identificar em que página do parecer está. Também houve vários outros cancelamentos, em relação,
por exemplo, à questão do serviço de proteção socioassistencial da pessoa idosa, no Estado de São
Paulo.

Gostaria de saber que critério S.Exa. usou em relação a esses cancelamentos, qual foi o
objetivo deles e para onde foram remanejados os valores.

Entre outros cortes feitos, destaco um, de R$ 40 mil — valor irrisório, na verdade —, em
programa que consideramos de fundamental importância, que é a fiscalização da erradicação do
trabalho escravo.

Outro cancelamento, para o qual eu gostaria de chamar a atenção, diz respeito ao apoio à
constituição e consolidação de políticas públicas de economia solidária.

Por último, também houve cancelamento de valor um pouco mais considerável em relação à
FUNDACENTRO, instituição de fundamental importância, que tem desempenhado bom trabalho.
Inclusive, em nossa avaliação, ela estava sem função definida. Digo isso porque muitas coisas
poderiam ter sido feitas, encabeçadas pela FUNDACENTRO, e não o foram, ficando ela praticamente
em desuso. Agora, percebemos que essa instituição está desempenhando funções que, com certeza,
têm contribuído para qualificar a fiscalização. Também foi feito destaque em relação ao
cancelamento da FUNDACENTRO.

Parabenizo, mais um vez, o Relator pela forma didática como apresentou o parecer.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra a Deputada Laura
Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nobre
Relator, Deputado Roberto Balestra, gostei quando V.Exa., na leitura do parecer, fez referência ao
salário mínimo. V.Exa. disse que não era o seu parecer, mas que teve de aceitar o projeto do
Governo. Concordo com V.Exa. quando ressalva sua participação na questão do salário mínimo.

Fico preocupada com essa questão. Como será possível cumprir a promessa de campanha
do Governo Lula de dobrar o salário mínimo em 4 anos, se o aumento é absolutamente irrisório?
V.Exa. destacou, e eu gostaria apenas de repetir, que o aumento, que não é real, mas apenas para
manter a inflação, é de 7,92%, o que significa dizer que o salário mínimo vai para R$ 259,00.

Durante esses 9 anos nesta Comissão — o Deputado João Grandão e V.Exa. também estão
aqui durante todo esse período —, ouvimos muitas vezes nossos companheiros queridos, pelos
quais tenho o maior respeito, dizerem da necessidade de aumento do salário mínimo. E vejo que,
infelizmente, no projeto apresentado pelo Governo, o PL nº 31, não há aumento efetivo, real para o
trabalhador brasileiro.

Peço a V.Exa., nobre Relator, que se atenha a 3 questões vitais para nós, da Comissão de
Seguridade Social e Família, que trabalhamos especificamente na área da criança, do idoso e do
jovem.

V.Exa., com certeza, fez um esforço e concedeu às 3 emendas da Comissão de Seguridade
Social e Família um valor total de R$ 7 milhões, dos quais, R$ 2 milhões são para os idosos, R$ 2
milhões para os jovens e R$ 3 milhões para o Programa Agente Jovem. Quero lembrar-lhe a
importância de cada uma delas. No que diz respeito especificamente à assistência, as 3 matérias
foram tratadas e apresentadas à equipe do Planejamento pelo Conselho Nacional de Assistência
Social — CONAS, pelo Ministério de Assistência Social, portanto pela Ministra Benedita da Silva,
com valores que possibilitavam, na área específica da proteção à infância e à adolescência,
restabelecer os recursos de 2003.

Veja bem o que ocorre com a emenda referente especificamente à infância, à adolescência e à
juventude. Em relação a 2003, há uma redução de 8,03% na proposta orçamentária. Ao mesmo
tempo, há um aumento da demanda, o que significa dizer que é impossível, com diminuição do
valor e aumento da demanda, de alguma maneira atender as crianças e a juventude brasileira.

V.Exa. também destinou R$ 2 milhões à segunda emenda apresentada pela Comissão,
referente aos idosos. Não tenho dúvida de que, se pudesse, destinaria muito mais. Nobre Relator,
acabamos de aprovar o Estatuto do Idoso. Ele foi a bandeira deste Parlamento. De que adianta
aprová-lo, se não existem recursos para o tratamento do idoso?

A terceira emenda apresentada pela Comissão de Seguridade Social, nobre Presidente, trata
do Programa Agente Jovem. Se V.Exa. verificar, talvez esse tenha sido o programa do Governo
anterior que mais resultados obteve com a população jovem vulnerável, em situações de risco, como
uso de droga e exploração sexual. V.Exa. há de lembrar que, até o começo do ano, milhares e
milhares de jovens são assistidos por esse programa, em especial no seu Estado. Imagino que
agora, nobre Deputado Roberto Balestra, esses meninos ficaram sem nenhum tipo de apoio para se
manter em um programa dessa importância. Isso não foi sugestão da Deputada Laura Carneiro,
mas proposta da Comissão de Seguridade Social e Família. Fiquei feliz, ao lado do Deputado Dr.
Rosinha, de imaginar que foi uma proposta suprapartidária. E os recursos são absolutamente
inviáveis para manter um programa como o Agente Jovem.

Portanto, peço a V.Exa. que reveja, através dos Destaques nºs 67, 68 e 69, as emendas da
Comissão de Seguridade Social e indique ao Relator-Geral os ditames feitos na campanha eleitoral,
para que possamos cumpri-los — por exemplo, efetivamente dobrarmos o salário mínimo do
trabalhador brasileiro. Talvez, assim, as promessas serão cumpridas e o trabalhador brasileiro terá
a oportunidade de ter melhor remuneração — aliás, é o que ele merece, num país como o nosso, tão
rico e com um povo tão pobre feito.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Laura Carneiro, no início da
sessão V.Exa. fez uma reclamação à Mesa. Em face disso, a Presidência determina que a Emenda
Individual nº 3268-0020, de autoria de V.Exa., para Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde —
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Reforma de Unidade de Saúde — APAE — Miguel Pereira, Rio de Janeiro, fica transferida para o
Setor Saúde, na seguinte programação do Fundo Nacional da Saúde (36901):

- 10.846.1312.0838.0000 — Apoio a Unidades e Serviços e Reabilitação — Reforma de
Unidades/Serviços de Reabilitação (APAE) — Miguel Pereira, Rio de Janeiro.

- Valor: R$ 80.000,00 .
Está atendida a solicitação de V.Exa.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Agradeço a V.Exa. o pronto atendimento, bem

como à assessoria desta Comissão, na pessoa de nossa Secretária, Sra. Myrna Lopes Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra Deputado Alberto

Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, este

parecer, mais ainda do que o anterior, mostra-nos uma situação de extrema gravidade.
Cumprimento o Deputado Roberto Balestra por levantar questões sobre os devidos

problemas. Evidentemente, não temos como resolvê-los. Até porque não há nenhuma
disponibilidade de recursos para enfrentar questões tão amplas como a da Previdência, da
Assistência Social e do Trabalho. Os recursos são limitadíssimos.

O Sr. Relator mostra a situação da Previdência Social. No regime geral, a previsão de
despesa programada para o ano de 2003 é de R$ 106 bilhões; a proposta para o ano de 2004 é de
R$ 123 bilhões. Havia sido liquidado, em 2002, o valor de R$ 86 bilhões. Se passou de R$ 86
bilhões, em um ano, para 106 bilhões, isso corresponde a R$ 20 bilhões de despesas a mais, numa
programação de R$ 123 bilhões para o ano que vem — indiscutivelmente, é muito inferior ao que
será na realidade.

Se analisarmos a tabela da página das contribuições previdenciárias, vamos ver que o déficit
reprogramado para o ano de 2003 é de R$ 26.8 bilhões. Por incrível que pareça, o autorizado em
2003 é de R$ 17,7 bilhões. E a proposta para o ano de 2004 é de R$ 30 bilhões.

O crescimento geométrico e astronômico desse déficit indica que o Governo e o Congresso
Nacional terão de se debruçar sobre a questão. Não vamos ficar, infelizmente, imunes a uma
profunda discussão dessa matéria, porque o que ocorre na Previdência Social é muito grave.

Sr. Presidente, vamos chegar à questão do salário mínimo. Alerto o Sr. Relator para o fato de
que, no ano passado, a Comissão Mista de Orçamentos Públicos e Fiscalização alocou no
Orçamento previsão de aumento real do salário mínimo. O Executivo havia mandado como aumento
apenas o correspondente ao que parecia ser, naquele momento, a variação inflacionária. O Governo,
agora, estima que seja de 7.92%. Pode-se dizer até que ele não esteja errado em relação a essa
estimativa, já que temos uma inflação cadente.

O Presidente Lula, nesse documento, afirma que não vai haver aumento real do salário
mínimo, porque não há nenhuma previsão na Previdência de gastos superiores ao aumento de
7.92%. Portanto, não há nenhum aumento real do salário mínimo.

No ano passado, o aumento real do salário mínimo foi de 1.5% — menos de 2%. S.Exa. havia
dito na campanha eleitoral, e repetiu este ano, como Presidente da República — depois que saiu
daquele palanque de candidato e subiu no de Presidente, repetiu a mesma coisa — que o aumento
real do salário mínimo, até o final do seu Governo, seria de 100%. No primeiro ano, deu 1,5% de
aumento; no segundo, está propondo zero. O que faremos?

Sr. Relator, este Congresso tem de apresentar uma previsão de aumento real. É impossível
não darmos, no mínimo, 10% de aumento real, que, somados a 1,5% do ano passado, totalizariam
11,5%. Faltariam ainda 88,5% para chegarmos aos 100% que o Presidente Lula prometeu. Como
vamos fazer isso, eu não sei. Mas precisamos dar, no mínimo, 10% de aumento real. O Congresso
terá de se debruçar sobre a matéria e votá-la.

Por isso, considero o relatório realista, bem feito, bem estruturado. Ele levanta as questões
básicas do Trabalho e da Previdência Social, mostra as enormes dificuldades pelas quais estamos
passando e vamos passar. Este é o Orçamento do Presidente Lula. No ano passado, S.Exa. dizia que
não podia dar aumento, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, porque era o Orçamento era do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Tal afirmação não é verdadeira, porque quem fez o
Orçamento foi Sérgio Machado — e com a nossa orientação, no sentido de que fizesse o Orçamento
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que a equipe em transição quisesse; e assim o fez. Tanto é que destinamos 1 bilhão e 800 milhões
para o Programa Fome Zero. Agora já não é mais a equipe de transição, mas o Governo do
Presidente Lula. Não conheci, até hoje, Orçamento mais restrito, em termos de gastos sociais e
salário mínimo. Ninguém do Governo tem coragem de falar em aumento real do salário mínimo.
Ninguém fala da promessa de aumento real do salário mínimo do candidato Luiz Inácio Lula da
Silva. Sou até capaz de fazer uma negociação com o Presidente: abro mão do aumento real — que
seja um aumento nominal —, desde que a inflação também não ultrapasse 10% ao ano.

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

O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Sr. Presidente, são 22h08min. Portanto, serei breve.
Primeiro, quero fazer minhas considerações ao Relator. O relatório foi muito bem preparado

e realista. Quero elogiar também a atenção especial de S.Exa. com a economia solidária, que tem
papel estratégico no desenvolvimento do ser humano e na recomposição do poder de compra da
sociedade, pois atinge especialmente quem está fora do mercado e propicia sua inclusão nele.

Quero apresentar destaques de recomposição, não naquilo que o Relator propôs, mas em
algumas emendas para o FAT e a qualificação profissional, a fim de proporcionarmos o debate a
respeito do primeiro emprego, principalmente do SINE , e do seguro-desemprego.

Trata-se de 7 emendas simples, mas necessárias para que possamos fazer o debate
posterior, tendo em vista especialmente a questão do FAT, porque o orçamento deste ano para o
Ministério do Trabalho é muito maior do que o do ano passado. O Relator deixa isso claro em vários
momentos. O FAT sempre teve, e continua tendo, problemas de déficit. Parece-me que houve certo
descuido. É normal o Parlamentar ficar ansioso para ver de onde vai tirar recursos e fechar a
emenda. Inclusive, o sistema estava fora do ar em determinado momento, e todo mundo deixou essa
questão para a última hora. Depois, foi prorrogado o prazo, acertado pela assessoria técnica da
Casa e pelo Presidente, também para proporcionar tranqüilidade aos Parlamentares. Muitas vezes
não perceberam que vários tiraram do mesmo recurso. Então, no processo de recomposição,
apresento 7 emendas à Mesa. Não preciso lê-los, Presidente. Vou entregá-los à Mesa para posterior
debate.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ary Vanazzi.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, este relatório talvez seja o mais

importante de todos os que iremos debater na peça orçamentária, porque demonstra
especificamente qual a opção do atual Governo em relação à política social no País. Esse, para mim,
é um dos pontos centrais, sobre o qual se deve fazer um bom debate e observar a responsabilidade
que esta Comissão e o Congresso têm. Em que país queremos estabelecer nossos patamares de
desenvolvimento econômico e de crescimento?

O relatório de V.Exa. parece-me extremamente importante, nobre Relator, porque coloca o
orçamento em patamares reais. Não há, por exemplo, a previsão de venda de estatais, que encheu
as burras do País, há alguns anos, quando as políticas sociais não avançaram o que deveriam ter
avançado. Há um relatório em que se apontam as políticas sociais, a partir da receita que vamos ter
para os impostos que arrecadamos no País, e nada mais a agregar com a venda do patrimônio
público. Há uma diferença muito grande dos últimos orçamentos para este que ora apresentamos.

Faço uma observação. Nos garganteios feitos, nos debates da reforma tributária, dizia-se,
por exemplo, que a discussão sobre o COFINS significava o aumento da carga tributária e que não
seria aplicado às políticas sociais. O relatório que V.Exa. apresenta deixa claro que havia um
garganteio, e a prática, objeto real, não se comprovou. É dito que, na arrecadação de 2004, 88% do
COFINS serão destinados às políticas sociais do País. Há diferença entre o que se apregoava no
plenário da Câmara e o que está proposto no Orçamento. Vamos fazer a arrecadação de impostos
destinados à área social.

Quero trabalhar números, porque é importante que a opinião pública saiba disso. Diz-se que
este Orçamento é fictício, é irreal, é atrasado. Tomemos alguns importantes números que
demonstram, de fato, o que é o Orçamento.

No Orçamento do Fundo Nacional de Assistência Social para este ano, Deputado Alberto
Goldman, estamos propondo 8,8 bilhões de reais. No Orçamento de 2003, no Governo do Fernando
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Henrique Cardoso, foram 7,7 bilhões de reais. Há 1 bilhão e 100 milhões de reais a mais, neste
Orçamento, para o Fundo Nacional de Assistência Social. É real, é o dado, é o número que está
escrito.

Outra questão que propomos, e da qual falei recentemente: 96% do COFINS serão aplicados
na política social.

Elemento igualmente importante no relatório é o abono salarial. No ano de 2004, será de 1
bilhão e 900 milhões de reais. Em 2003, foi de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Há um aumento real
maior do que a inflação, inclusive previsto para este ano. Portanto, há diferença, sim, no debate que
fazemos a partir dos números expostos, preocupação real do atual Governo com a política social.

Quanto ao salário mínimo, vamos ter de pelear, como diz o gaúcho, para aumentá-lo mais do
que está proposto. É o objetivo de todos nós. O aumento do salário mínimo do ano passado foi de
1,2% do aumento real. Desde 1996, os aposentados não ganhavam o aumento real no mesmo
percentual em que foi aumentado o salário mínimo. Desde 1996, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso apenas pagava o percentual de aumento do salário mínimo e o percentual menor para os
aposentados. O Presidente Lula, ano passado, concedeu novo percentual de salário mínimo e o
aumentou, de forma real, no mesmo percentual para os aposentados. Há uma diferença de
tratamento na questão proposta para o Orçamento apresentado neste momento.

Sr. Relator, essa peça orçamentária não é fictícia, baseia-se em dados reais, na possibilidade
de crescimento da economia e na responsabilidade que temos de investir nas políticas sociais do
País, no próximo ano. Portanto, parabenizo V.Exa. por este relatório. Para mim, é o mais importante
do Orçamento, já que aponta que políticas sociais devemos desenvolver e que relações que devemos
estabelecer com os trabalhadores e as pessoas menos favorecidas no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de passar a palavra à Deputada
Laura Carneiro, informo que ainda estão inscritos para falar os Deputados Virgílio Guimarães,
Ricardo Barros e Claudio Cajado. A partir daí, não faremos mais inscrições.

Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero passar às mãos do nobre

Relator nota técnica do Ministério da Assistência Social que mostra o déficit no atendimento atual,
mesmo com os valores apresentados por S.Exa.

Acredito que isso vai facilitar — quem sabe? — a negociação e ampliar os valores para a
Assistência Social. Os números são reais e correspondem às atuais necessidades do Ministério da
Assistência Social.

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

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, em primeiro lugar, saúdo o
Relator Roberto Balestra, que demonstrou equilíbrio e competência no cumprimento dessa difícil
tarefa, já que os recursos são escassos. S.Exa. conseguiu sair-se muito bem. Cumprimento-o
publicamente, por seu desempenho. Conheço-o há muitos anos e sei que não poderia ser diferente.
Esse é o nosso reconhecimento pelo seu esforço.

Como bem lembrou o Deputado Alberto Goldman, o Orçamento do Governo Lula é reflexo de
um ano de vacas magras, mas o País começa a crescer. Sem dúvida alguma, depois reconheceremos
nesse Orçamento nossa difícil tarefa de tirar o Brasil da crise estrutural em que se encontra. Trata-
se do Orçamento necessário e possível, que, ao mesmo tempo em que abre espaço para o social,
respeita o difícil equilíbrio fiscal que começa a dar resultados.

Quero tranqüilizar o País. No último trimestre, assistimos ao início do espetáculo do
crescimento. Este já será um Natal de lojas cheias. Em Belo Horizonte, as vendas do comércio
superam todas as expectativas e batem recordes. Percebi o mesmo em Brasília. O crescimento
começou, e veremos largamente recompensado o esforço de equilíbrio que o Brasil está fazendo.

Todos gostaríamos de votar aqui um orçamento muito melhor, mas também não queremos
votar orçamentos mirabolantes. Há um prazo a cumprir e, sem dúvida alguma, o Governo Lula, até
o final do seu primeiro mandato, dobrará o valor do salário mínimo. Se o Deputado Roberto Balestra
se interessar, passarei às mãos de S.Exa. estudos que mostram essas possibilidades. Tenho certeza
de que até o final deste Governo conseguiremos alcançar essa meta.
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Estamos, juntos, colocando o Brasil no rumo do crescimento, das grandes realizações e
construindo um novo modelo econômico e social. Temos certeza de que as futuras gerações se
lembrarão deste momento difícil, mas essencial para as grandes realizações do Governo Lula e do
País.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, este relatório realmente é um dos
mais importantes, porque contém tema que sempre foi o mais polêmico desta Comissão: o aumento
do salário mínimo.

O Senador Paulo Paim sempre defendeu os 100 dólares para o salário mínimo, e até
poderíamos chegar, neste momento, a este valor. Parece-me que estamos em 240 reais. Daria para
chegar em 280, talvez em 290 reais. Mas a proposta só contempla 259 reais. Não tenho visto, nas
listas de despesas do Relator, aqueles 1 bilhão e meio, 2 bilhões a mais para o aumento real do
salário mínimo.

Percebo que essa discussão será ampliada no momento da definição do Relator-Geral, mas
desejo deixar esse registro. Avocamos para a Comissão a decisão sobre o salário mínimo, a definição
dos valores, para que o Presidente não tenha, no dia 1º de maio, de sacar dinheiro de algum lugar
para conceder tal aumento. Isso ficaria previamente definido no Orçamento. Fizemos algo
inteligente e importante. Valorizamos, assim, a ação do Parlamento no sentido daquilo que
desejamos: caminhar para o orçamento impositivo.

Portanto, Sr. Presidente, peço a V.Exa. a gentileza de solicitar que a TV Câmara e a TV
Senado transmitam as reuniões desta Comissão. Tudo está diferente do tempo em que fui Líder do
nosso Governo e transmitíamos as discussões dessas matérias para todo o Brasil. Agora, parece-me
que o Presidente Lula enviou o Orçamento ao Congresso Nacional, mas não está muito orgulhoso
dele e não quer que ninguém saiba o que há nessa matéria. Isso não é bom para o Brasil. S.Exa.
não está sendo correto conosco, que fazemos parte desta Comissão e vamos virar noites, se
necessário, trabalhar aos sábados e domingos, como sempre fizemos. Agíamos dessa forma, e o
Brasil nos via debater a matéria mais importante do Parlamento: o Orçamento da União. Se fosse só
para isso que existisse o Parlamento, seria uma grande missão.

Faço, portanto, apelo para que V.Exa., Presidente da Comissão, solicite aos Presidentes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal que suas respectivas TVs, dedicadas ao nosso
Parlamento, transmitam essas discussões. É pena que os debates mais ideológicos talvez já tenham
ocorrido. Chegamos à infra-estrutura e integração, nas quais as questões são mais específicas,
embora também de interesse de todo o País. Mas as questões da Fazenda, do Desenvolvimento, da
Previdência Social, nas quais estão focalizados os grandes problemas do País, como a dívida externa
e o pagamento de juros, já foram discutidas.

 Lembro que o PT patrocinou um plebiscito nacional sobre o calote na dívida pública, e hoje
se esmera, de forma determinada, em gerar excessivos superávits para agradar o mercado. Os
números relativos à credibilidade do nosso crescimento — o C-Bond a 97%, a queda dos juros, o
dólar a 2,89 ou 2,90, o aumento da Bolsa em 50% — seriam muito bons se representassem a
realidade interna do Brasil. Mas não foi por causa da realidade interna que se valorizou um centavo
que seja nas ações da Bolsa do nosso País, porque as empresas estão sem mercado, o crescimento é
zero, há desemprego e brutal recessão.

Essa proposta orçamentária, Deputado Roberto Balestra, apresenta um trilhão e meio de
reais como valor do Orçamento que está sendo votado; exatamente um trilhão e meio de reais que
votamos ano passado. E a inflação foi de 8,5%, de 10%, de 12%, dependendo do índice com que a
calculávamos. Se for de 10%, a realidade é que todos nós, brasileiros, encolhemos 10%.

É muito equivocado comemorar os índices anunciados todos os dias pela televisão: Risco
Brasil baixou 500 pontos e dólar não sei o quê. Para nós, internamente isso não está resolvendo
nada. Graças a Deus, tivemos acentuado crescimento nos Estados Unidos da América — 7% — e
não houve nenhuma crise internacional, das tantas que assolaram o Governo Fernando Henrique. E
o que aproveitamos, Sr. Presidente? Nada. O crescimento foi zero. Não pegamos carona com os
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americanos no crescimento nem conosco, pois não tivemos nenhuma crise para atrapalhar nossa
economia.

Vamos colocar o Brasil para assistir o nosso debate aqui, porque é muito importante que
cada brasileiro saiba para cada lugar que está indo cada centavo de imposto que recolhe dos 40%
de carga tributária.

Hoje ainda, o Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, o Sr. Bernard Appy, declara
nos jornais que essa medida provisória do PIS/COFINS arrecadará 4 bilhões e 800 milhões de reais
a mais, enquanto o Ministro Palocci jura de pé junto que este Governo não aumentará a carga
tributária. Vamos parar de enganar e deixar o Brasil saber das coisas.

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

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados,
o jornal Folha de S.Paulo de hoje estampa, em primeira página: Participação dos salários no PIB é a
menor em 13 anos. Estamos aqui discutindo o impacto do salário mínimo, mas está confirmada que
a participação da renda dos trabalhadores assalariados na composição do PIB, soma das riquezas
produzidas no País em um ano, foi de apenas 33%.

Sr. Presidente, esse relatório, em que pese a competência do nobre Relator, Deputado
Roberto Balestra, não assinala, nem de longe, como o Governo do Presidente Lula cumprirá a
promessa de campanha de dobrar o salário mínimo. Creio que assistiremos ao espetáculo do
crescimento das vendas no Natal, conforme dito pelo Deputado Virgílio Guimarães, em anos
seguintes, porque neste ano, seguramente, o que tenho visto é apenas o crescimento do espetáculo
— aliás, produzido por um conterrâneo, o ilustre baiano Duda Mendonça.

Na verdade, o salário mínimo previsto para o próximo ano terá apenas 2,5% de crescimento
real. Para cumprir a promessa do Governo do PT, deveria haver, no mínimo, 25%, já que dobrará
em 4 anos. Ao se dar 25% em cada ano, haveria um acréscimo de 60 reais, perfazendo 300 reais o
salário mínimo do próximo ano. Para isso o Governo deveria indicar na peça orçamentária um valor
de 14 bilhões 776 mil 403 reais, que é o impacto do piso salarial mais os benefícios da LOAS,
seguro-desemprego, abono salarial, etc. Mas esse dinheiro não existe, Sr. Presidente.

A tal herança maldita acabou este ano, se é que ela existiu. E para o próximo? Quem será o
algoz do Governo do PT? Quais inimigos serão indicados? Aqui estamos votando, ainda que alguns
Sub-Relatores tenham desenvolvido um trabalho exemplar, como é o caso do Deputado Balestra,
um esforço para melhorar essa peça orçamentária, mas, sem sombra de dúvida, Sr. Presidente,
estamos tentando achar agulha em palheiro.

Considero-me extremamente frustrado porque não vislumbro em nenhum relatório setorial a
possibilidade de cumprimento da promessa de campanha do Governo do PT. Tento descobrir,
através dos números, de fatos reais, objetivos, mas não consigo, Sr. Presidente. Peço socorro aos
companheiros da base do Governo. Que tentem me ensinar ou me informem onde estou errado.
Pelos números descritos e ratificados pelos Relatores-Setoriais, não consigo perceber onde o
espetáculo do crescimento se sustentará.

Esse relatório, Deputado Roberto Balestra, não terá o meu apoio nem o meu voto. Nós, do
PFL, no passado, como base de sustentação do Governo Fernando Henrique, levantamos a
bandeira, juntamente com o PT, para melhorar a renda do trabalhador assalariado, principalmente
do que ganha salário mínimo, e conseguimos alocar na LDO, na peça orçamentária, um valor
minimamente possível. Tal não acontece agora no Governo do PT.

A Deputada Laura Carneiro encaminhará a votação, mas particularmente peço permissão a
V.Exa., Sr. Presidente, para me posicionar contra essa matéria por entender que o discurso está
diametralmente oposto ao que se entende da leitura da peça orçamentária nesse aspecto.

Peço desculpas ao amigo e Deputado Roberto Balestra e reconheço a competência de V.Exa.
Devemos fazer uma reflexão muito grande para encontrar fórmulas com o Relator-Geral que
minorem o sofrimento dos trabalhadores no próximo ano.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Com a palavra o Deputado Relator
Roberto Balestra.
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O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA – Agradeço aos colegas pelas referências. Foi um
ato de generosidade de todos eles com relação ao trabalho desenvolvido. Na realidade, 99,99% de tal
trabalho foi realizado pelo Cláudio, pelo João Zito e pelos companheiros que nos auxiliaram e é
fruto de uma consciência muito clara e transparente do que vivíamos e do que vivemos.

Lamento profundamente não existirem recursos suficientes para atender a todos os pleitos,
mesmo sabendo que são absolutamente necessários e justos, mas infelizmente não tenho de onde
tirar. Farei a recomendação ao Relator-Geral para, com o máximo de esforço, demonstrar a
necessidade de atendimento, se não de todos, mas da maioria absoluta dos pleitos que não tive
condição de contemplar.

O Deputado João Grandão me fez um questionamento com relação a alguns cortes.
Respondendo aos que foram feitos no GND, o Ministério está contemplado com um valor maior do
que aquele que veio do Governo. Fizemos um corte pequeno, compensado em outras rubricas, em
outros programas, mas dentro do Ministério. Foi a forma que encontramos para obter esse mínimo
de recurso com o qual trabalhei, ou seja, 90 milhões de reais.

O Relator-Geral passou-me um valor e eu tive de fazer o corte. Como existe o compromisso
do Relator-Geral de analisar e, se possível, acolher o máximo dos destaques apresentados, tive de
trabalhar dentro desses 90 milhões de reais. Como já disse, comprometo-me a ajudar na aprovação
de alguns destaques que envolvam acréscimo de valores às emendas aprovadas.

Estou dizendo a V.Exa. o que disse para o Ministro Jaques Wagner, que me ligou agora à
tarde. S.Exa. também chegou do exterior, leu o relatório e achou que o Ministério estava sendo
prejudicado. Mostramos a S.Exa. que apenas 2 milhões de reais não tinham sido recompostos, mas
o serão pelo Relator-Geral. Então, não há risco de prejuízo. Muito pelo contrário, houve um
acréscimo de 5 milhões de reais ao projeto original. Como há dificuldade de recursos, acho que está
bom.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - A minha indagação, nobre Relator — sei que todos
estão cansados e querem repousar —, é exatamente em função dos programas específicos.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - A FUNDACENTRO.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - E também os programas específicos sobre o combate

ao trabalho escravo. Esse valor já é tão pequeno. Dentro do próprio Ministério deve-se fazer esse
tipo de remanejamento. Não tive oportunidade de verificar se, dentro do Ministério, existe um
programa que pode ser aproveitado nessa situação do combate ao trabalho escravo. A sua
explicação está perfeita.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Não há como explicar muita coisa. É mais ou
menos por aí. (Risos.)

Deputada Laura, seu pleito será discutido com o Relator-Geral para ver se podemos fazer
essa adequação. A maioria das emendas são individuais.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Não. As emendas são todas da Comissão de
Seguridade Social e Família.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Há emendas individuais indicadas.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O Ministério da Assistência tentou, a partir das

emendas individuais, recompor seu próprio orçamento, além das emendas apresentadas pela
Comissão de Seguridade. Destaquei apenas as emendas da Comissão de Seguridade, obviamente.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Para fazer essa recomposição, preciso
considerar as emendas individuais. Não há como não considerá-las. Por isso conversarei com o
Relator-Geral.

Com relação aos comentários feitos pela Deputada Laura Carneiro e pelos Deputados Alberto
Goldman, Vignatti, Ary Vanazzi, Virgílio Guimarães, Ricardo Barros e Claudio Cajado, apesar de ser
Relator, concordo em gênero, número e grau, tanto que meu relatório dá ênfase a esses aspectos.

Quanto ao voto declarado do Deputado Claudio Cajado, não tenho nenhum reparo a fazer.
Esse voto contrário merece toda consideração e é um alerta ao Governo. Acredito que o Governo,
como tem demonstrado boas intenções, haverá de considerá-lo como o apelo das bases, da
sociedade e do povo.
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Agradeço pelas manifestações com relação à elaboração desse relatório, fruto da boa vontade
e compreensão dos nobres pares.

Sr. Presidente, agradeço por sua boa vontade e pela compreensão dos nobres colegas. Em
tempo,  agradeço a V.Exa. a paciência de estar até esta hora conduzindo os trabalhos com mão
firme e dando-nos orientação segura a tempo e a hora. Agradeço ao meu amigo Cláudio, que tive
prazer de conhecer agora, assim como o Joãozito, pela ajuda que nos deram.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A discussão está encerrada.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a

bancada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Um momento.
Em votação o relatório setorial referente à Área Temática VIII: Trabalho, Previdência e

Assistência Social, cuja alteração se faz no adendo, ressalvados os destaques.
Em votação na  Câmara dos Deputados.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Para orientar, Sr. Presidente, em nome do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, disse o Deputado Dr. Rosinha que

não há divulgação pela televisão dos nossos trabalhos — e é até bom que esta votação não esteja
sendo divulgada, afinal não estamos dando nenhum aumento ao salário mínimo. Gostaria de deixar
claro que para o PFL não importa se há ou não transmissão desta reunião pela TV.

Todos aqui são testemunhas, inclusive V.Exa., Sr. Presidente, do esforço sobre-humano do
Deputado Roberto Balestra para relatar a matéria. Infelizmente, o PFL terá de votar contra ela
apenas; não pedirá verificação nominal. Se o fizesse, ganharia. Não agiremos dessa maneira em
homenagem ao trabalho que o Deputado Roberto Balestra desenvolve nesta Comissão há anos.

Registro nossa indignação. Que projeto social é este que vamos votar? O País  precisa cuidar
melhor é da infância, do idoso, das creches, dos jovens, precisa eliminar o trabalho escravo e
aumentar o valor do salário mínimo. Repito: que projeto social é este do  atual Governo?

Lembrou muito bem o Deputado Alberto Goldman que esse não é mais o Orçamento do
Presidente Fernando Henrique Cardoso — e já não o era no ano passado —, mas tivemos que
aceitar esse argumento. Este Orçamento é do novo Governo, é  legítimo e tem de ser respeitado.
Apenas não podemos ser cúmplices do descumprimento de uma promessa feita à população
brasileira.

Por isso, a contragosto, não por conta do projeto, mas em consideração ao Relator, o PFL
vota contrariamente à matéria.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a
bancada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o Partido Progressista votará a favor

do relatório do Deputado Roberto Balestra, nosso Líder e experiente membro desta Comissão.
S.Exa. fez o máximo esforço para que a matéria chegasse, ao máximo possível, à perfeição. Bem sei
que se dependesse do Deputado Roberto Balestra, as falhas apontadas pela Deputada Laura
Carneiro estariam todas eliminadas. Como não se trata da vontade do nobre Relator — e este
Orçamento é do atual Governo —, gostaríamos de encaminhar a favor e pedir a V.Exa., desde já,
que a votação desse tema, no relatório geral, seja nominal.

Sempre concedíamos à Oposição votação nominal em matérias relevantes. A  base do
Governo não se esconderá, como muitos fizeram na última votação do Imposto de Renda. À ocasião,
vários Parlamentares não quiseram mostrar quem era Governo e quem era Oposição.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que as votações importantes do Orçamento — as referentes ao
salário mínimo, ao superávit e outras — sejam nominais.

Gostaria de dizer ao Deputado Roberto Balestra que meu voto é contrário em função do que
já foi argumentado.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Alberto
Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, o PSDB votará contra o relatório.
Evidentemente, não somos contra o trabalho do Relator, que fez todo o possível para

promover os ajustes necessários. S.Exa., contudo, não tinha mais o que fazer em matérias desse
tipo: Previdência, atendimento social e trabalho. Então, votaremos contra, até porque o relatório da
Previdência é a cara do Governo Lula. Ele fez exatamente o inverso do que sempre disse que faria.
Que coerência tem este Governo?

Nunca houve um Governo tão incoerente dentro da sua incoerência. Ele é incoerente em
tudo. É coerente, portanto, com todas as incoerências que têm sido feitas este ano todo. Mais uma
incoerência agora. Ser coerente com sua incoerência é dar aumento apenas nominal ao salário
mínimo sem nenhum aceno, sem nenhuma possibilidade de alocar recursos para elevar seu valor.

Votamos contrariamente à matéria, mas não faremos pedido de verificação de votação.
Poderíamos até fazê-lo neste momento. Se o fizéssemos, usando do direito regimental,
derrubaríamos a sessão. Achamos conveniente não lançar mão desse importante instrumento.
Deixaremos para usá-lo no momento adequado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Rosinha.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, fui

ameaçado, quase que até fisicamente. Ameaçaram-me. Disseram-me que eu devia tomar cuidado
com o que ia falar.

O debate na Comissão é muito importante — todos sabem disso. Este já é meu quarto ano
nesta Comissão. Passamos a nos conhecer bem. Sei que muitos daqueles que eram Situação no
Governo passado e agora estão na Oposição têm de olhar no espelho retrovisor para poder falar.
Muitos não se lembram  o que aconteceu na economia do País no Governo passado e o que foi
legado para o atual.

Apenas para que se te nha idéia: este Governo, até setembro, pagou 144 bilhões de reais
apenas de serviços da dívida herdada. Não fomos nós quem construímos essa dívida.

Para dar esse equilíbrio, é necessário que este Orçamento — o qual sabemos que é restritivo
— seja superado. Para isso, queremos contar com a atual Oposição na hora de suplementar as
verbas necessárias, inclusive para o aumento do salário mínimo. O Presidente Lula sabe que,
dentro do Partido dos Trabalhadores, queremos um salário mínimo maior, que virá  certamente na
época certa.

Votamos favoravelmente. Agradecemos ao Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - O PMDB quer parabenizar o Deputado Balestra pelo

brilhante relatório.
Encaminhamos favoravelmente a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos Deputados.
 Os Srs. Deputados que o aprovam, ressalvados os destaques, permaneçam como estão.

(Pausa.)
Aprovado, contra os votos dos Deputados Ricardo Barros, Laura Carneiro, Alberto Goldman,

Eduardo Sciarra.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Apesar de já ter sido encaminhado aos Srs. Parlamentares a convocação da reunião da

Comissão para amanhã às 10h, em virtude do adiantado da hora do término desta sessão, o horário
passará a ser 10h30min.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. nos informasse
qual a previsão dos trabalhos de amanhã. Leremos os 2 relatórios que estão prontos e votaremos os
outros? Qual será a programação?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Esperamos ter o relatório do Comitê
Financeiro e discutiremos o relatório do Deputado Gilmar Machado.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - Que já entreguei.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - E após, os demais.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Amanhã, então, teremos apenas os destaques dos

3 relatórios votados hoje e mais a votação...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Primeiro, o do Comitê de Receitas.  Após

isso, faremos a votação.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então, os outros relatórios serão apreciados na

sexta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está suspensa a sessão.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 27ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação
das matérias constantes das Pautas nºs 37, 39, 40 e 41 de 2003.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, quero levantar questão de ordem

referente ao art. 37 da Resolução nº 1. Indago da Mesa que relatórios setoriais já foram
apresentados e em que datas, porque o art. 37 determina de forma clara:

“A apreciação dos pareceres ocorrerá somente três dias
úteis após a sua distribuição, nos casos dos pareceres finais dos
projetos de lei orçamentária anual, das diretrizes orçamentárias e do
plano plurianual, e dois dias úteis nos casos das demais proposições,
salvo se a Comissão dispensar esse último prazo por deliberação da
maioria absoluta de seus membros”.

Sr. Presidente, temos constatado que alguns relatórios estão sendo apresentados no decorrer
desta semana. Fui informado disso extra-oficialmente, daí a razão primeira da minha questão de
ordem. Quero ser informado por V.Exa., oficialmente, dos relatórios que já foram apresentados à
Secretaria da Comissão, tendo em vista o cronograma de sessões que V.Exa. nos apresentou para
hoje, amanhã, sábado e domingo.

Ora, Sr. Presidente, se o art. 37 da Resolução prevê o prazo de 2 dias úteis após a
apresentação dos relatórios setoriais para se proceder à discussão e à votação, está claro que não
poderemos ter sessões deliberativas no sábado e no domingo.

A questão de ordem formulada é no sentido de que, cumprido o Regimento, sejam
canceladas eventuais sessões já marcadas para sábado e domingo e obedecido o prazo de 48 horas
úteis para que principalmente os partidos de oposição tenham a possibilidade — é uma questão de
que o PFL não abrirá mão — de analisar os relatórios setoriais com calma, a fundo, antes de
discuti-los e votá-los.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que responda a esta questão de ordem com a brevidade que a
urgência requer.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Alberto

Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, o Deputado Claudio Cajado está,

em parte, correto. Em parte porque a Comissão de Orçamento não discute apenas os relatórios
setoriais. S.Exa. tem absoluta razão no que diz respeito aos relatórios setoriais. O prazo é de 2 dias
úteis, portanto novos relatórios só poderiam ser discutidos depois de 2 dias úteis. Porém, estão
ainda em discussão 3 relatórios que já foram apresentados e discutidos, restando agora discutir os
destaques. Nada impede, por exemplo, que realizemos reuniões no sábado e no domingo para
discutir esses destaques. Nada impede que outras matérias que não sejam os relatórios setoriais
sejam discutidas no sábado e no domingo.
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É apenas essa minha pequena divergência em relação à questão de ordem do Deputado
Claudio Cajado. De resto, S.Exa. tem razão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Respondendo à questão de ordem
apresentada pelo Deputado Claudio Cajado, quero esclarecer que já foram apresentados, lidos e
aprovados, ressalvados os destaques, os relatórios das Áreas Temáticas 2, 3 e 8. Foram entregues à
Comissão, completando 24 horas hoje pela manhã, os relatórios da Área Temática 1, Poderes, do
Senador Hélio Costa; e da Área Temática 10, Planejamento e Desenvolvimento Urbano, do Deputado
José Carlos Elias. Foram para a gráfica hoje de manhã os relatórios das Áreas Temáticas 5, Infra-
Estrutura, do Deputado José Borba; e 9, Integração Nacional, do Deputado Júlio Cesar. Faltam ser
entregues ainda os de Agricultura e Desenvolvimento Agrário, do Deputado Humberto Michiles;
Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia, Esporte e Turismo, do Deputado Narcio Rodrigues; e
Saúde, do Senador Fernando Bezerra. Essa é a situação atual dos relatórios setoriais.

Falta também o principal, o relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária.
Estamos aguardando esse relatório para poder votar os destaques.

A assessoria informou que o relatório da Receita está sendo concluído, mas não o será logo
agora, então vamos ter de suspender a sessão e reconvocá-la para as 2h da tarde, a fim de dar
continuidade aos trabalhos e votar o relatório e os destaques dos pareceres já lidos.

A seguir, se houver concordância do Plenário, podemos fazer a leitura de alguns relatórios,
desses que estão concluídos e já estão na Internet, faltando apenas a distribuição. Se V.Exas.
concordarem, faremos isso para adiantar o trabalho.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então V.Exa. colocará em votação a dispensa dos
prazos. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim, porque o Plenário tem autoridade
para dispensar esse prazo.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - V.Exa. vai colocar em votação a dispensa do prazo
agora ou depois?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Só depois.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ary Vanazzi.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, pelo que eu entendi da sua exposição, 2

relatórios que temos em nosso poder, os das Áreas Temáticas 1 e 10, cumprem a regra do
Regimento, o prazo de 24 horas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Seria só amanhã. São 48 horas.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Mas esses relatórios nos foram entregues na terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ontem pela manhã.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - E quais foram os argumentos para votarmos os 3

relatórios anteriores?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foram entregues anteriormente, na

semana passada.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Mas nós só os recebemos ontem pela manhã. Eu recebi,

no meu gabinete, os 5 relatórios ontem pela manhã.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Temos de contar o prazo a partir da

distribuição da Comissão. Se alguém vem pegar o relatório, esse prazo não vale. Vale o prazo de
distribuição da Comissão.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Alberto

Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, nós vamos, hoje ainda, discutir os

destaques, o relatório das Receitas. É isso? Pode até acontecer, dependendo do acordo que a
Comissão fizer, de aqueles relatórios que seriam lidos e discutidos amanhã serem eventualmente
discutidos hoje. Isso vai depender de, mais adiante, tomarmos essa decisão. Os que seriam
discutidos amanhã podem, desde que haja acordo, ser discutidos hoje no final do dia, ou mesmo à
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noite. Talvez seja do interesse da Comissão levar a discussão até a meia-noite. Se isso ocorrer,
teremos a sexta-feira livre.

SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, vamos voltar na sexta, no sábado e no
domingo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Refiro-me aos entregues ontem, que só poderiam
ser lidos amanhã. Poderíamos, eventualmente, por acordo, se for o caso, discuti-los hoje. Quanto
àqueles que serão entregues hoje, não. Se eles vão ser entregues hoje ou amanhã, evidentemente só
poderão ser apreciados a partir de segunda-feira.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Colbert

Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, a divulgação da matéria na

Internet é considerada “publicização” e publicidade? O prazo pode ser contado a partir da
publicação e da divulgação na Internet?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, é apenas uma informação
antecipada para os Parlamentares.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Alberto Goldman deu uma

boa sugestão aqui...
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É uma hipótese.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ... que, acredito, poderá ser objeto de

deliberação para aproveitarmos o número de presentes. Temos 2 relatórios prontos e distribuídos no
prazo. Foram distribuídos ontem de manhã. É o relatório da Área Temática 1, dos Poderes; e o da
Área Temática 10, de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Com a palavra o Deputado Francisco Dornelles.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES - Conforme a orientação e o ponto levantado

pelo Deputado Alberto Goldman, sempre com muita lucidez, pergunto a V.Exa. se não podemos
aproveitar a parte da manhã, já que fomos convocados, para a leitura dos 2 relatórios apresentados
ontem. Se o Deputado Goldman concordar, seria apenas uma leitura, que, em vez de ser feita hoje à
noite, poderia ser feita hoje de manhã.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É exatamente o que estamos propondo
ao Plenário. Isso precisa ter a anuência da maioria. Se ela concordar, faremos a leitura dos
relatórios já distribuídos, ficando apenas os destaques na dependência do relatório da Receita. Seria
um ganho de tempo muito grande.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - O PPS está de acordo.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES - Aproveitaríamos a manhã e leríamos esses 2

relatórios.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - O Ministro Dornelles tem razão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vou colocar o assunto em votação.
Em votação, na Câmara dos Deputados, a leitura desses 2 relatórios.
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Almir Moura,

do PL.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, antes de V.Exa. conceder a

palavra ao Deputado, permita manifestar-me. Teria de ser uma votação com maioria absoluta.
V.Exa. não deve — desculpe-me a intervenção — colocar em votação, porque seria necessária a
maioria absoluta. Portanto, teria de haver verificação dessa maioria absoluta. Se por acaso não
houver maioria absoluta, a sessão cai. Não devemos fazer a votação. Deve ser consensual. Sugiro
fazermos somente a leitura, mas não a discussão da matéria. A discussão poderia ficar para o
período da tarde. A leitura, sim, mas não a discussão. É a minha sugestão conciliatória.

O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Peço a palavra para uma questão de ordem, Sr.
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ary Vanazzi,
para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, quero fazer um apelo ao PL. Os relatórios
não estão no prazo das 48 horas. Temos de reconhecer isso regimentalmente. Tivemos ontem, na
leitura dos 3 anteriores que aprovamos, a possibilidade de verificar e inclusive de ler e discutir com
vários Deputados esses 2 relatórios e as emendas de bancada. Então, quero apelar para o Deputado
Claudio Cajado e para o PFL no sentido de fazermos a leitura dos 2 relatórios de manhã, e a tarde
ficaria para a discussão, como está propondo o Deputado Alberto Goldman. Assim, avançaríamos
na matéria. Quanto aos outros 5 relatórios que vamos receber, evidentemente teremos de esperar as
48 horas e provavelmente vamos discuti-los e votá-los apenas a partir de segunda-feira. Inclusive
vamos receber alguns apenas no sábado. Minha proposição é no sentido adiantar esses 2 relatórios,
extremamente importantes, neste momento e para os quais fizemos acordo ontem.

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

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, antes de me manifestar sobre essa
sugestão, que, estou vendo, é mais ou menos consensual, digo que não quero absolutamente
obstruir os trabalhos da Comissão. Pelo contrário. O PFL não quer que haja um rolo compressor da
apresentação do relatório e a imediata apreciação, a discussão e a votação, sem termos tempo para
analisar como ficaram os recursos distribuídos pela Federação, pelos Estados-membros da
Federação. Muitas vezes — falo pela Bahia, mas a bancada do PFL tem membros de Sergipe, do
Ceará, do Maranhão, que precisam efetivamente ter a oportunidade de analisar os relatórios —, os
Estados de alguns Deputados deixam de ser contemplados

Então, quando o art. 37 diz “a apreciação”, deduz-se discussão e votação. Podemos transigir
em relação à leitura, sem que isso caracterize — e fica registrado em ata — que houve deliberação
para que não se cumpram as 48 horas úteis. Ou seja, estou levando em consideração a
interpretação da palavra “apreciação”, ou seja, necessita de discussão e votação. A leitura por si só
não seria a apreciação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Leitura, discussão e votação. Só serve
isso, senão não tem valor nenhum.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Correto. Mas a leitura já pressupõe o desrespeito ao
art. 37 por decisão da maioria? Porque, se não colocar em votação farei...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, se houver
concordância, podemos fazê-lo. Se não houver concordância, não faremos.

O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. Pedi a

palavra primeiro. Parece que aqui atrás ninguém nos enxerga direito. Para conseguirmos falar
temos de levantar a mão, ficar de pé, senão nada conseguimos. Peço apenas um minuto de atenção.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pois não, Deputado Almir Moura.
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presidente, não apenas eu estou preocupado com o

assunto, mas também vários outros Deputados. O fato é que haverá importante votação no Senado
à tarde. E isso talvez prejudique a participação dos Senadores nesta Comissão. A minha
preocupação tem sentido? Tive de vir correndo para cá, fiquei ontem aqui até tarde, portanto,
pergunto-lhe quando vamos ter acesso ao relatório do Comitê de Arrecadação. Quando ele vai
chegar aqui?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos aguardando a entrega do
relatório do Comitê da Receita. Esperávamos recebê-lo nesta manhã, mas não foi possível, porque
não está concluído. Esperamos recebê-lo a qualquer momento. Assim que isso acontecer, vamos
discutir os destaques. Foi acordado isso ontem aqui.

 Vamos realmente ter a votação da Emenda nº 67 no Senado, da Previdência, hoje, votação
final em segundo turno, da emenda da Previdência. Então, a partir das 15h30min, o Senado estará
em Ordem do Dia, com votação nominal. Por isso, a sessão terá de ser suspensa nessa hora.

Concedo a palavra ao Deputado Renato Casagrande.
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O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreendo o
seguinte: se formos seguir o Regimento, vamos acabar de votar os relatórios setoriais na terça-feira
— isso se tudo correr bem. Vamos cumprir o Regimento, os prazos, se não tivermos acordo na
Comissão, vamos acabar essa votação na terça. Esperamos ter da parte do PFL e do PSD a
compreensão para que possamos fechar acordo de procedimento.

Em assim sendo, até amanhã poderemos concluir a etapa da nossa discussão. Minha
proposta é no sentido — e ela já está acatada e até aceita pelo Deputado Alberto Goldman e talvez o
seja pelo Deputado Claudio Cajado — de fazermos a leitura e de que V.Exa. convoque reunião de
Líderes para definirmos claramente o limite do acordo de procedimento e até programar nosso
cronograma de trabalho na Câmara. Isso só vai ser possível se nos reunirmos na sala de V.Exa.,
fizermos o acordo e definirmos os procedimentos da Comissão. Se seguirmos o Regimento, então
vamos até terça-feira. Vamos concluir essa etapa na terça-feira, ficando apenas pendente a votação
do relatório final do Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Senador Sérgio
Guerra.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, pelo que estou entendendo, todos
estão de acordo com a leitura dos relatórios a partir de agora, deixando para discuti-los num
segundo momento. Não é isso? Não há nenhuma razão para não fazê-lo, porque vamos avançando
ao tempo em que vamos discutindo os procedimentos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Creio haver consenso em relação à
leitura do relatório e à discussão. Peço ao Senador Amir Lando que faça a leitura do relatório do
Senador Hélio Costa, que está ausente de Brasília e só chegará à tarde. O Senador Amir Lando lerá
o relatório...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Ou seja, Sr. Presidente, nem que quiséssemos
discutir a matéria, não poderíamos, porque o Relator não está aqui. Desculpe-me. Se eu tivesse
tomado conhecimento disso antes, nem isso teria admitido... Enfim, está admitido. O Senador Amir
Lando certamente representa muito bem o Relator. Como vamos discutir a matéria sem a presença
do Relator?

Senador Amir Lando, dê um jeito na base de Governo, porque desse jeito não vamos chegar a
lugar algum.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator do item 10, Deputado José
Carlos Elias, está na Casa e já está vindo para cá para ler o relatório.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, não farei uma
leitura detalhada, já que o relatório é do conhecimento dos Srs. Parlamentares, e todos lêem melhor
do que eu. Todos têm, com absoluta certeza, capacidade de compreensão com a leitura individual
que estão fazendo já do relatório, de modo que vou fazer um resumo. Antes, contudo, quero fazer
um apelo: realmente, estamos vivendo um ano atípico. Estamos analisando uma série de temas
importantes para o País, como as reformas tributária e da Previdência, a COFINS. Enfim, são temas
muito importantes, que estão exigindo toda a capacidade do Governo e do Congresso Nacional para
apreciação, discussão e construção de diplomas importantes para a vida nacional.

O Orçamento sempre foi a peça mais importante. Foi toda a motivação de impor a João sem
terra a legalidade das operações orçamentárias: exatamente a cobrança, a arrecadação e os gastos
públicos.

Nesse sentido, temos com o País compromisso o de elaborar um Orçamento capaz de dar
autorização legal para execução de políticas públicas, de bens e serviços essenciais à população. É
evidente que, neste ano, estamos trabalhando nessas circunstâncias. Eu tinha de estar neste
momento no Senado — e podem ver que não temos aqui a presença de muitos Senadores,
exatamente porque estão votando a reforma da Previdência e a reforma tributária. Estou tomando
um tempo demasiado, mas vou concluir esse preâmbulo para dizer aos nobres pares que,
realmente, estamos avançando. Caminhar é uma forma de chegar. Vamos caminhando. Vamos dar
passos, passos lentos, passos possíveis, passos que possam chegar ao desiderato final da
apreciação e da aprovação do Orçamento, se assim entender o Congresso Nacional.
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Inclusive estou fazendo agora esse preâmbulo porque estou esperando um resumo que ainda
não chegou e que estou aguardando neste momento, mas esta Relatoria, como todos sabem, trata
do Orçamento relativo a Poderes do Estado e Representação. O Senador Hélio Costa, como todos
sabem, encontra-se em viagem no exterior. Até proponho, para que não se perca mais tempo, a
leitura do outro relatório, cujo Relator já está presente e já tem o resumo em mãos, enquanto
aguardamos da assessoria o resumo desse relatório.

Como chegou às mãos, farei a leitura.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Quero ajudar o Senador Amir Lando. Já que S.Exa.

vai proceder à leitura do relatório sobre Poderes do Estado, de responsabilidade do Relator Hélio
Costa, à página 91 há uma pesquisa de preço, oferta de preço de flores. Não sei se isso foi colocado
para florir bem os tribunais ou se está colocado de forma equivocada. Não sei se é para enfeitar os
tribunais. Aliás, o preço não é baixo, não. Cada arranjo de flores custa 200 reais!

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Quero dizer a V.Exa. que me informa a assessoria que
essa folha entrou por acaso. Não é um estranho no ninho, mas é uma folha absolutamente
equivocada nesse contexto. Tenha-se por não lida. Tenha-se por extraída do relatório.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não tinha nenhuma restrição. Era até para florir os
tribunais.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Evidentemente, sempre gostamos das flores. As flores
encantam a vida, as flores fazem parte, sobretudo, da nossa fantasia, dos nossos amores, mas as
flores não cabem aqui.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Continua exalando para outros recantos.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - O perfume das flores sobretudo nos atrai.
Vou fazer o resumo do relatório que trata de Poderes do Estado e Representação.
A área sob análise é integrada pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, Presidência

da República, Ministério Público da União — MPU e Ministério das Relações Exteriores — MRE. O
conjunto das respectivas unidades orçamentárias está relacionado nas folhas 2 a 4 do relatório.

Valores. Os valores constantes da proposta orçamentária na Área 1 totalizam R$24.036.800
milhões, sendo R$18.827,7 milhões da esfera fiscal e R$5.209,1 milhões da esfera da Seguridade
Social.
 Por Poder, o total está assim distribuído: R$14.414,1 milhões, Poder Judiciário, cerca de
59,97% do total; R$5.033,1 milhões, Poder Executivo, 20,94%; R$4.589,6 milhões, Poder
Legislativo, cerca de 19,09%. Na parcela do Poder Judiciário, estão incluídos os valores relativos aos
precatórios de responsabilidade da administração pública direta, no total de R$2.058,2 milhões.

Por Grupo de Natureza da Despesa — GND, as despesas concentram-se fortemente nos itens
pessoal e encargos — GND 1, cuja soma atinge 72,5% do total; outras despesas correntes — GND 3,
que atingem 22,77%; e investimentos — GND 4, que somam apenas 3,79%.

Por Grupo de Natureza da Despesa — GND, as despesas concentram-se fortemente nos itens
que já acabei de ler.

Quanto à autorização orçamentária recente, comparativamente aos montantes autorizados
para 2003, há um aumento nominal nas dotações, mas não há incremento real, pois a variação
nominal é praticamente idêntica à projeção da inflação para 2004: 5,5%.

Créditos especiais aprovados e em apreciação no Congresso Nacional: os créditos especiais
abertos não aumentaram nem reduziram o total da dotação das unidades orçamentárias
beneficiárias, vez que referentes apenas à alteração nas programações respectivas, por meio de
cancelamentos e suplementações correspondentes.

Emendas apresentadas: as ações orçamentárias na Área 1 receberam 170 emendas, sendo
38 coletivas e 132 individuais. No total, somam 2.085,39 milhões, dos quais 2.070,6 milhões
referentes a emendas coletivas e 14,7 milhões referentes a emendas individuais.

Os quadros IX, folha 14, e X, folha 15 do relatório, detalham as distribuições de emenda por
tipo de autor, unidade orçamentária e quantidade/montante.

Sr. Presidente, entendo que o Plenário está tão atento à leitura que poderíamos logo concluir
com o voto do Relator. E assim o faço, Sr. Presidente.
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“Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
31, de 2003-CN, na parte abrangida pela Área Temática 1 - Poderes do
Estado e Representação, com as alterações propostas neste parecer,
decorrentes das emendas aprovadas.”

É o relatório. Entendo que todos já o têm em mãos, já leram, já decifraram, tanto que o
nobre Deputado Anivaldo Vale até percebeu que, no relatório, incluíram flores indevidas, impróprias
nesse quadro, nessa temática, que é o tema nº 1.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Agradeço ao Senador Amir Lando a
leitura do relatório.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, pela ausência do Relator e por

respeito ao Senador Amir Lando, que teve de ler relatório que não é dele, fiquei silente diante desse
resumo resumido, resumidíssimo. O momento da leitura é sempre um momento útil para que
possamos acompanhar a matéria, porque estamos o dia inteiro aqui, de manhã até a noite, e não
temos uma hora, um momento para analisar, para pensar, para ler com calma. O momento da
leitura é o momento que nós utilizamos, eu pelo menos, para tomar conhecimento exato do que está
escrito em todas as suas letras.

Nesse caso, foi feito assim. Eu não interrompi e até entendo o constrangimento. Afinal de
contas, ao ler o relatório de outro, se alguém perguntar qualquer coisa o Parlamentar não tem como
responder. Peço aos Relatores que leiam de fato. Os relatórios não são longos, têm 20 páginas no
máximo, são 20 minutos, têm muitas tabelas que não são lidas, menos de 20 minutos, 15 minutos.
Não há necessidade de fazer resumo. Dá para ler totalmente o relatório. É o que peço a V.Exa. nos
próximos.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Havia tanta leitura na sala que a minha voz era abafada
pelas leituras individuais. Evidentemente, senti-me desobrigado a continuá-la, porque não
acompanhava a leitura dinâmica de cada um dos presentes, uma leitura em voz alta, que deixava
um pouco abafada minha voz singela, que não tem tantos decibéis quanto as dos demais presentes
nesta sala.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José Carlos
Elias.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, está aberto o prazo para destaque?
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, gostaria que meu relatório ficasse

para mais tarde, para que possamos discuti-lo. Após ler o relatório, muitos Parlamentares não
estarão mais aqui, e vou ter de lê-lo novamente. Gostaria que fosse definido principalmente o
Comitê Financeiro. É um relatório bastante complicado, com bastantes reivindicações, e sua leitura
não vai satisfazer. Portanto, gostaria que ficasse para mais tarde, para que pudéssemos fazer no
todo as discussões e as definições.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Dada a natureza do relatório, a proposta
de V.Exa. é aceita. Nesse caso, a reunião fica suspensa, e convoco para as 2h da tarde a
continuação.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa).

 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciados os trabalhos da
presente reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Estávamos na dependência da apresentação do relatório do Comitê de Avaliação da Receita
Orçamentária, que está sendo distribuído às diferentes bancadas. Aguardamos apenas a vinda do
Deputado Jorge Bittar, Relator-Geral, para que faça a apresentação. S.Exa. já está chegando.
Enquanto isso, peço aos Srs. Parlamentares que comecem a examinar o relatório.
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Peço ao auditório que faça silêncio, quer na bancada dos Parlamentares, quer na bancada
dos assessores e assistentes.

Deputado Alberto Goldman, V.Exa. quer usar a palavra?
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Estou apenas esperando o Relator. Quero fazer

um comentário, mas vou esperar S.Exa. chegar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator está no corredor e começará já

a apresentação. (Pausa.)
 Solicito ao Deputado Sérgio Miranda, membro do Comitê de Avaliação, que faça a leitura do

relatório enquanto o Relator-Geral não chega.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Gostaria de apresentar a questão de ordem na

presença do Relator-Geral.
Quero demonstrar meu descontentamento com um fato. De manhã, vi na televisão, no

broadcast, jornalistas com cópias na mão do relatório de reestimativas de receitas. E o Relator deu
declarações aos jornais a respeito disso.

É muito desagradável, porque nós, membros da Comissão, estamos, durante horas e horas,
esperando a publicação da matéria e sabendo de várias informações por jornais e televisões. Tudo
bem que se concedam entrevistas aos jornais, não há problema nenhum, mas seria conveniente
primeiro comunicar à Comissão, que tem o direito de saber antes do povo brasileiro ou pelo menos
concomitantemente.

Essa é a observação que gostaria de fazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É válida a observação de V.Exa.
Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda, Relator ad hoc.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA -

“Relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária.
Projeto de Lei nº 31, de 2003-CN, que ‘Estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de 2004’.

Considerações Iniciais
Este relatório constitui o resultado do trabalho desenvolvido pelo

Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária, de que tratam o art. 11
da Resolução nº 1, de 2001, e os itens 27 e 28 do Parecer Preliminar,
objetivando avaliar as estimativas de receitas contidas na proposta
orçamentária e identificar eventuais recursos adicionais à programação
constante do projeto de lei orçamentária para 2004.

A revisão das estimativas de receitas é realizada ao amparo do
que estabelece o art. 66, § 3º, III, ‘a’, da Constituição e em obediência ao
disposto no art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como
precede a apreciação da programação de despesas contidas no projeto
de lei orçamentária e das emendas a ela apresentadas.

A tramitação do orçamento no Congresso é a etapa do processo
orçamentário que melhor reúne condições para o debate sobre a
disponibilidade e alocação dos recursos federais. Caso o Congresso
abdique de sua atribuição de reavaliar corretamente a receita e
apropriar o eventual excesso de arrecadação, tal tarefa será executada
pelo Executivo, no decorrer do exercício, mediante a abertura de créditos
adicionais, com a alocação dos recursos excedentes em condições de
menor transparência para a sociedade.

Os valores identificados neste Relatório, observadas as normas
estabelecidas nos itens 30 e 31 do Parecer Preliminar, somar-se-ão aos
que os Relatores estão autorizados pelo referido Parecer a usar no
acolhimento de emendas, em decorrência de cancelamento de dotações
no PL 31/03.
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Principais Resultados.”
Vamos fazer um resumo das conclusões, que depois serão explicitadas de forma mais

detalhada.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão

de ordem. O Relator não vai ler todo o relatório?
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Vou. Apenas estou explicando que esses principais

resultados são a conclusão, que depois será explicitada.
“Principais Resultados
1. A reestimativa da receita administrada pela Secretaria da

Receita Federal de 2004 foi feita a partir da mais recente previsão da
arrecadação de 2003 (considerada a arrecadação realizada até outubro
e projeções para novembro e dezembro);

2. A Seção I-A apresenta a atualização dos parâmetros de preço,
câmbio, massa salarial, taxa de juros e PIB. Como resultado, a receita
administrada reduz-se de R$121,2 milhões, em decorrência, sobretudo,
da queda dos índices de preço em ritmo mais forte do que o imaginado
quando do envio da proposta orçamentária;

3. A Seção I-A contém também a correção da receita
condicionada, referente à contribuição previdenciária dos inativos, em
virtude da exigência de noventena para o início da cobrança. Para tanto,
a receita de contribuição deverá ser reduzida em R$332,7 milhões e o
imposto de renda retido na fonte aumentado em R$41,6 milhões;”

Se não for cobrado durante esses 90 dias, vai aumentar o Imposto de Renda.
“4. O conjunto das duas revisões apresentadas acima

representará queda bruta da receita de R$412,4 milhões. Considerando-
se ainda o aumento previsto no imposto de renda, os repasses
constitucionais para estados e municípios sofrerão acréscimo de
R$862,7 milhões. Assim, em termos de arrecadação líquida, o conjunto
das revisões contidas na Seção I-A resultará em queda de R$1,3 bilhão;

5. A Seção I-B contém receitas não estimadas na proposta
orçamentária. Em primeiro lugar, sugere-se a aprovação de R$4,4
bilhões de receitas atípicas com base na média histórica dos últimos
cinco anos;

6. A instituição da não cumulatividade da COFINS em conjunto
com a contribuição sobre importações, inclusive do PIS/PASEP,
apresentam impacto adicional estimado de R$5,6 bilhões, conforme
hipóteses aventadas na Seção I-B.2;

7. A redução do crédito presumido da COFINS sobre o IPI e a
desoneração gradativa dos bens de capital resultam em aumento de
R$666,7 milhões na arrecadação prevista do IPI;

8. O conjunto das revisões propostas amplia a receita
administrada em R$11,6 bilhões. Desconsiderando-se as transferências
constitucionais, os gastos mínimos com educação, os recursos do FAT,
os recursos adicionais para saúde, a destinação de recursos para o
fundo de compensação das exportações e para a repartição da CIDE,
sobrariam R$1.131,6 milhões a programar. Acrescentando-se a este
montante R$569,3 milhões, em virtude da redução da necessidade de
superávit nominal, restará ao Relator Geral R$1,7 bilhão para
atendimento de emendas, dos quais R$500 milhões já foram sentidos
aos Relatores Setoriais.

9. Adicione-se a esse valor R$500,7 milhões, referentes à revisão
da receita de dividendos.

Recomendações
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Recomendamos ao Senhor Relator Geral que proponha à
Comissão a correção dos itens de receita a seguir listados, nos termos
do art. 19, § 2º, da Resolução nº 1/01-CN 2:

1. Redução da receita administrada em R$412,4 milhões,
conforme seção 1-A deste Relatório, em decorrência de revisão da base
de projeção, alteração dos parâmetros e observância da noventena para
o início da contribuição previdenciárias dos inativos;

2. Inclusão de R$11,5 bilhões de receitas não previstas na
proposta, conforme seção 1-B, dos quais R$3,9 bilhões de receitas
atípicas; R$1,3 bilhão referente ao aumento da alíquota específica do IPI
fumo, IPI bebida e CIDE-combustíveis; R$5,1 bilhões em decorrência da
MP 135 e da contribuição sobre importações - COFINS; R$502 milhões
da contribuição sobre importações -PIS/PASEP; e R$666,7 milhões,
referentes ao IPI - crédito presumido da COFINS e à desoneração
gradativa dos bens de capital.

3. Aumento da previsão de receitas de dividendos em R$500,7
milhões, conforme Parte III do Relatório.

Parte I - Receita Administrada pela Secretaria da Receita Federal
I - Premissas básicas
O Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária decidiu, de

pronto, adotar as seguintes premissas básicas para o desenvolvimento
dos seus trabalhos:

1. utilizar a mesma metodologia adotada pela Secretaria da
Receita Federal para a estimativa das receitas por ela administradas,
conforme detalhamento contido nas Informações Complementares ao PL
nº 31/03;

2. utilizar os novos parâmetros de inflação, variação da taxa de
câmbio, variação da taxa de juros over e TJLP e massa salarial,
enviados pelo Poder Executivo”, que enviou ao Congresso esses novos
parâmetros;

3. revisar o crescimento do PIB em 2003 de 1,80%, contido na
proposta orçamentária, para 0,40%, segundo a informação oficial mais
recente. Admite-se, em compensação, taxa de crescimento do PIB para
2004 mais elevada em relação ao nível de atividade deprimido deste
ano; e

4. além das receitas atípicas excluídas da base de projeção em
agosto, pela SRF, excluiu-se também R$1.072 milhões de receitas da
mesma natureza ocorridas entre agosto e outubro, segundo boletim da
Receita Federal.

I. A - Reavaliação da Receita em Decorrência da Atualização dos
Parâmetros e da Base de Projeção.

I.A.1 - Antecedentes
A metodologia utilizada pelo Executivo para estimar a receita dos

principais tributos arrecadados pela União e de algumas outras receitas:
(a) emprega técnicas ditas condicionais, ou seja, os valores estimados
dependem do comportamento esperado de outras variáveis econômicas;
(b) usa o Produto Interno Bruto (PIB) como uma das variáveis da qual
depende o comportamento da arrecadação, bem como a evolução do
índice de preços medida pelo Índice Específico da Receita (IER) que
representa uma ponderação entre o IGP-DI e o IPCA; (c) usa, para
determinar o comportamento da base tributária de algumas importantes
parcelas da receita, indicadores específicos de preço e quantidade; (d)
considera os efeitos de mudança na legislação, avaliados em função do



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

83

comportamento observado da arrecadação em período ou períodos
anteriores; (e) identifica e pondera as receitas extraordinárias
decorrentes do esforço de arrecadação e as deduz da base de projeção;
e (f) usa como base as receitas brutas efetivamente arrecadadas até
julho de 2003.

I.A.2 - Critérios
A evolução dos preços é o principal parâmetro que se pode

acompanhar e manter atualizado. Diferentemente de exercícios
anteriores quando os índices de preços previstos pelo Executivo eram
substituídos pelos efetivamente realizados até a data mais recente, o
Comitê decidiu adotar, para reestimativa das receitas, a projeção oficial,
datada de 30 de outubro, assim como os demais parâmetros fornecidos
nessa data.

Nesse contexto e observando as premissas básicas
anteriormente relacionadas, a reestimativa das receitas foi realizada
considerando:

1. a atualização da base-2003 utilizando a efetiva arrecadação
nominal realizada até outubro e as previsões da própria Secretaria da
Receita Federal para novembro e dezembro, deduzidas as receitas
extraordinárias por elemento da arrecadação;

2. o universo da reestimativa restrito às receitas administradas
pela Secretaria da Receita Federal: (a) que são afetadas pela variação
dos preços; (b) que acompanham a variação cambial; (c) que respondem
a variações da taxa de juros; e (d) que são afetadas pelo crescimento da
massa salarial.

3. o mesmo efeito ‘legislação’ subjacente à proposta
encaminhada pelo Poder Executivo; e

4. reestimativa do crescimento do PIB de 2004 para 4% e
conseqüente alteração do efeito ‘quantidade’.

I.A.3 - Resultados Obtidos - Preços
No Parecer Preliminar, observou-se que os índices de preços e

câmbio, como conseqüência da condução recente da política monetária e
fiscal, e o índice de massa salarial, estavam em queda e viriam a ser,
tanto para 2003 como para 2004, menores que o previsto na proposta.
Assim, a receita de 2003, base da previsão para 2004, será, em termos
nominais, inferior ao que constou da proposta, embora maior em relação
ao PIB.

Na elaboração de suas estimativas, o Executivo supôs que, em
média, o Índice Específico da Receita estaria, em 2003, 18,79% mais
alto que em 2002, e 6,41%, em média, em 2004. Na atualização dos
parâmetros de outubro, o IER apresentará crescimento menor, sendo, em
2003, 18,50% e, em 2004, 6,08%, conforme Quadro I.”

Segue o Quadro 1 com todos esses novos parâmetros enviados pelo Executivo.
“A combinação da menor expectativa de inflação, de taxa de

câmbio, de taxa de juros e menor crescimento da massa salarial sobre a
nova base de projeção de 2003 levará, pela primeira vez, a uma
reavaliação negativa das receitas, em decorrência do efeito preço, da
ordem de R$1,4 bilhão.” Calculamos para baixo, em R$1,4 bilhão.

I.A.4 - Resultados Obtidos - Quantidade”
O primeiro ponto foi preço, o segundo ponto foi quantidade.

“O crescimento efetivo do PIB em 2003 está incorporado aos
dados da arrecadação do ano, líquidos de restituições, servindo de base
para as estimativas de receitas de 2004.
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Entretanto, a diminuição na projeção da taxa de crescimento do
corrente ano afetará também, em 2004, uma parcela da arrecadação do
imposto de renda da pessoa jurídica e da CSLL relativa à declaração de
ajuste.

O aumento da projeção de crescimento do PIB em 2004 altera,
via quantidade, a outra parcela do imposto de renda da pessoa jurídica
e da CSLL; parte da receita do IR na fonte sobre rendimentos de capital;
e, ainda, a arrecadação estimada de uma gama ampla de tributos, como
a CPMF, IR na fonte sobre remessas para o exterior e sobre outros
rendimentos, COFINS, PIS/PASEP, REFIS, IOF e outros. Em nossos
cálculos, foram alterados os índices de quantidade que a proposta
adotou para o IPI-fumo, bebidas, automóveis e outros, na proporção da
nova taxa de crescimento do PIB.

O aumento da projeção de crescimento do PIB de 3,5% para 4%
resulta em acréscimo da arrecadação de R$1,1 bilhão.

I.A.5 - Resultados da Seção
O aumento da arrecadação decorrente da reestimativa do PIB

para 2004 é insuficiente para compensar o efeito da queda dos preços, o
que resulta na redução da arrecadação global em R$121,2 milhões,
conforme Quadro II e detalhamento, por tributo, do Anexo II.”

Quadro II. Verifica-se o efeito total, na primeira linha, negativo em R$121 milhões.
“Ademais, a reestimativa da receita em 2004, a despeito da

queda global de R$121,2 milhões, apresenta aumento de R$2,9 bilhões
de Imposto de Renda, líquido de restituições e incentivos, o que,
descontado da queda do IPI de R$ 841 milhões, resulta em aumento das
transferências constitucionais a Estados e Municípios de R$ 844,4
milhões.

A par da reestimativa propriamente dita da receita, outro fator
que suscita correção pelo Congresso Nacional é a receita condicionada à
aprovação da cobrança da contribuição dos inativos prevista na reforma
previdenciária. O atraso na aprovação da referida reforma adiará o
início da arrecadação em pelo menos três meses, o que representará
perda de R$ 332,7 milhões. Por outro lado, a ausência de cobrança
nesses meses elevará o Imposto de Renda retido na fonte em cerca de
R$ 41,6 milhões. Assim, a substituição da base de projeção, troca dos
parâmetros e noventena da contribuição dos inativos, reduzirá a receita
líquida de transferência da União em R$ 1,3 bilhão.”

Quadro III, precisamente na última linha, R$ 1,275,01 bilhão.
“I.A.5.a - Por que cai a receita administrada prevista em

2004? Base da projeção.
O Anexo I compara a base líquida ajustada (isto é, descontadas

ou acrescentadas, conforme o caso, as receitas ditas ‘atípicas’), tendo
em conta a arrecadação obtida até julho de 2003 e a projeção para os
meses seguintes, segundo os parâmetros da proposta de 2004, e sua
previsão mais recente, estimadas apenas as receitas dos meses de
novembro e dezembro (realizado até outubro).

Examinando-se o quadro, vê-se que a base ajustada de 2003
para 2004 será cerca de R$ 440 milhões inferior ao que se esperava
quando o Orçamento foi elaborado. No entanto, em virtude do menor
crescimento do PIB em 2003, a carga tributária será 0,21% superior ao
inicialmente projetado.

I.A.5.b - Por que cai a receita administrada prevista em 2004?
Parâmetros econômico-fiscais.
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O menor crescimento efetivo do PIB em 2003 afetará, em 2004,
uma parcela da arrecadação do Imposto de Renda da pessoa jurídica e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido relativa à declaração de
ajuste.

O aumento da projeção de crescimento do PIB em 2004 altera,
via quantidade, a outra parcela do Imposto de Renda da pessoa jurídica
e da CSLL; parte da receita do Imposto de Renda na fonte sobre
rendimento de capital; e ainda a arrecadação estimada de uma gama
ampla de tributos, como a CPMF, IR na fonte sobre remessas para o
exterior e sobre outros rendimentos, COFINS, PIS/PASEP, REFIS, IOF e
outros. Em nossos cálculos, foram alterados os índices de quantidade
que a proposta adotou para IPI-fumo, bebidas, automóveis e outros, na
proporção da nova taxa de crescimento do PIB.

Houve mudança dos parâmetros relativos ao câmbio. Na
proposta, pela média, a moeda norte-americana se valorizaria quase
6,8%; com as novas hipóteses, apenas cerca de 3,6%. A mudança de
cenário rebaixa substancialmente, via preços, a arrecadação estimada
em 2004, principalmente no Imposto de Importação, do IPI vinculado à
importação e do Imposto de Renda na fonte sobre remessas para o
exterior.

A queda na previsão de crescimento da massa salarial em 2003
afeta negativamente a estimativa em 2004 da parcela do Imposto de
Renda da pessoa física referente à declaração de ajuste. A queda na
previsão de crescimento na massa salarial em 2004 afeta
negativamente a estimativa do Imposto de Renda na fonte sobre os
rendimentos do trabalho.

O decréscimo na projeção do Índice Específico da Receita (IER)
repercute amplamente na arrecadação, alcançando, entre outros itens,
parcela do Imposto de Renda da pessoa jurídica, do Imposto de Renda
da pessoa física e do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos do
capital, e do Imposto de Renda na fonte sobre outros rendimentos, da
CSLL, da CIDE-combustíveis, do IPI-outros, do IOF, da COFINS, do
PIS/PASEP e do REFIS.

Por fim, também diminui a projeção da taxa de juros, afetando
principalmente o Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos de
fundos de renda fixa e variável e parte do REFIS. O efeito tabela foi
reduzido na mesma proporção da queda do IER.

I.B - Receitas não Consideradas na Proposta Orçamentária.
Alternativas de Anos Anteriores
I.B.1 - Na apreciação dos orçamentos mais recentes, fórmulas

variadas foram encontradas para suprir a necessidade de recursos, a
receita foi reestimada para mais, e, seja como resultado da inflação,
seja por conta de receitas extraordinárias, as previsões do Congresso se
realizaram.”

Repito, as previsões do Congresso se realizaram.
“Muitas dessas fórmulas não caberiam na atual conjuntura, com

exceção das seguintes: a) a inclusão, nas previsões, de um volume
aceitável de receitas atípicas, diante da freqüência e do volume em que
ocorrem; b) dependendo do efeito da inflação, majoração das alíquotas
específicas no IPI de cigarros e bebida e na CIDE-combustíveis.

I.B.1.a - Receitas Atípicas
Houve em todos os exercícios recentes arrecadações

extraordinárias (atípicas), não contempladas nas estimativas de
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receitas, tais como identificadas pela Secretária da Receita Federal. Elas
são mostradas no Quadro IV.

É considerada atípica a arrecadação de um exercício que
normalmente não será repetida nos exercícios seguintes. Isso ocorre, em
geral, devido ao esforço de arrecadação e receitas provenientes de
hedges contra mudanças cambiais bruscas. No primeiro caso,
identificam-se as receitas de conversão de depósitos, desistência de
ações judiciais, dívida ativa (depósitos em garantia), depósito
administrativos/ judiciais, débitos em atraso e realização de lucro pela
transferência de títulos públicos para empresas estatais. No segundo
caso, as ‘atípicas’ concentram-se no Imposto de Renda retido na fonte,
rendimentos de capital.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio no plenário.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Continuo.

“A metodologia usada pela Secretaria da Receita Federal não dá
margem à incorporação desses eventos em suas previsões. Só até julho
de 2003, a Secretaria da Receita Federal identificou ingressos dessa
natureza de cerca de R$ 4 bilhões, que expurgou da base ao efetuar
projeções para 2004. Até outubro deste ano, as receitas atípicas
chegaram a R$ 4,9 bilhões.

A probabilidade de continuarem a ocorrer receitas
extraordinárias continua grande, desde que não se pretenda alcançar a
marca de 2002. De acordo com a posição de 30 de outubro de 2003,
haveria um total de passivos tributários de R$ 333,7 bilhões, dos quais
R$ 161,6 bilhões com exigibilidade suspensa. Não é difícil imaginar que
uma parte, ainda que pequena, deste montante possa resultar em
receitas extraordinárias, em função de um bem-sucedido esforço de
arrecadação. A estatística da Secretaria da Receita Federal que aponta
esse valor não inclui valores da dívida ativa em cobrança na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Observando-se a série histórica do Quadro IV, o Comitê de
Receitas sugere, para deliberação pelo Plenário da Comissão, a inclusão
de R$ 4,4 bilhões, média dos últimos 7 anos, excluindo a arrecadação
dos Fundos de Pensão ocorrida em 2002, na receita total prevista na
proposta. A distribuição entre impostos e contribuições deverá observar
a mesma distribuição apresentada na média do período.

I.B.1.b - Alíquotas Específicas
Segundo preceitua o § 1º do art. 153 da Constituição Federal, é

facultada ao Poder Executivo, atendidas as condições e limites legais,
alterar as alíquotas, entre outros, do IPI.

No caso da CIDE-combustíveis, a Lei nº 10.636, de 30 de
dezembro de 2002, estabeleceu como alíquota específica máxima R$
0,86 por litro de gasolina e R$ 0,39 por litro de diesel, entre outros. O
Decreto nº 4.565, de 1º de janeiro de 2003, por sua vez, reduziu essas
alíquotas a R$ 0,54 e R$ 0,22, respectivamente.

O Comitê entende razoável supor a recomposição em 10% para
2004 nas alíquotas específicas do IPI fumo e bebidas — ainda mais
quando novos métodos de controle da falsificação dos primeiros estão
sendo implantados — e da CIDE-combustíveis. Essa correção, não
computada nas estimativas da Receita Federal, trará ganho líquido
(descontada a participação de Estados e Municípios) de pouco mais de
R$ 1 bilhão, conforme o Quadro V.”

Na última linha, um total de R$ 1 bilhão, 41 milhões e 600 mil reais.
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“I.B.2 - COFINS: MP 135/03 e Reforma Tributária
A proposta orçamentária contemplou receita condicionada de R$

4,4 bilhões, decorrente da autorização prevista na reforma tributária
para cobrança da contribuição sobre importações (COFINS), mas
ignorou:

a) a transformação da cobrança da COFINS, de cumulativa para
não cumulativa, e nova alíquota que se seguiria;

b) na estimativa das receitas da COFINS decorrentes das
importações, que a alíquota desta contribuição, transformada em não
cumulativa, não seria de 3%, e sim um múltiplo deste percentual;

c) na estima das receitas de contribuições decorrentes da
incidência sobre a importação de bens e serviços, que se deveria cobrar
também, ao menos, o PIS/PASEP sobre bens importados; e que

d) cobradas as contribuições na importação, que a depreciação
de bens de capital importados seria base de cálculo de descontos de
créditos.

A Medida Provisória nº 135, de 30 de outubro de 2003, entre
outros assuntos, institui a incidência não cumulativa da COFINS,
estabelecendo alíquota de 7,6%.

Segundo as mais recentes manifestações de técnicos do
Ministério da Fazenda, a MP nº 135 resultará em acréscimo de R$ 4,8
bilhões na arrecadação de 2004.

Diversos estudos foram produzidos e divulgados pela imprensa
com grande variação de valores, sempre superiores ao projetado pela
Secretaria da Receita Federal. Estudo conjunto preparado pelas
Consultorias de Orçamento da Câmara e do Senado estimam aumento
da arrecadação da COFINS, prevista na proposta orçamentária, de R$
5,1 bilhões e de R$ 5,6 bilhões, caso a contribuição do PIS/PASEP venha
também a ser cobrada sobre importação (faculdade admitida na PEC da
reforma tributária), conforme Quadro VI.

Nesta estimativa foram utilizadas as seguintes hipóteses:
a) como unidade de medida de efeito da legislação, o diferencial

real (média geométrica) entre o crescimento da arrecadação do
PIS/PASEP e o da arrecadação da COFINS, nos meses de abril a
outubro de 2003, em relação ao mesmo período de 2002 (excluindo-se as
receitas atípicas), como mostra o Quadro VII;

b) os preços da proposta, incluindo o câmbio médio;
c) como hipótese — adotada pela Secretaria da Receita Federal—

, a de que serão estabelecidas alíquotas diferentes da COFINS na
importação; uma, de 3%, para empresas que permanecerem na atual
sistemática de cobranças, e a de 7,6%, para aquelas que optarem pela
apuração com base no lucro real;

d) como hipótese — adotada pela Secretaria da Receita Federal
—, a de que as importações se repartem da seguinte forma: pouco mais
de 51% por conta de contribuintes sujeitos à cobrança não cumulativa, e
pouco menos de 49% dos demais;

e) que haverá cobrança de PIS/PASEP nas importações;
f) como hipóteses, a de que a cobrança da nova alíquota se

refletirá na arrecadação de março de 2004, mas, relativamente às
importações, tanto a da COFINS como a do PIS/PASEP, apenas a partir
de maio, tendo em conta a aprovação da reforma tributária no final de
dezembro.
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O Comitê de receita sugere, à luz das hipóteses ora
mencionadas, que a receita da COFINS seja revista para incluir o
montante de R$ 5,1 bilhões e a receita do PIS/PASEP de R$ 502
milhões.

I.B.3. IPI. Crédito Presumido da COFINS e Desoneração dos Bens
de Capital

As Leis nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e nº 10.276, de 10
de setembro de 2001, concedem crédito presumido do IPI, para
ressarcimento do valor do PIS/PASEP e da COFINS incidente sobre
insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à exportação.
O art. 14 da Medida Provisória nº 135 exclui essa faculdade para os
contribuintes do sistema não cumulativo.

Segundo estimativa de técnicos da Secretaria da Receita Federal,
esta medida resultará em aumento da arrecadação do IPI em R$ 2
bilhões. Considerando que a não cumulatividade prevista na MP 135
começa em fevereiro, com impacto na arrecadação a partir de março, o
IPI sofrerá acréscimo bruto de R$ 1,7 bilhão em 2004. O acréscimo
líquido, deduzida a repartição constitucional, será de R$ 767 milhões.

Não obstante, a PEC da reforma tributária propõe a desoneração
do IPI incidente sobre bens de capital. Cálculos preliminares de técnicos
da Secretaria da Receita Federal apontam queda de R$ 4 bilhões no IPI,
caso a exoneração fosse total e imediata. Entretanto, os mesmos
técnicos supõem que a desoneração se dará por etapas e de forma
gradativa. O Comitê entende ser prudente já apropriar, em 2004, 25%
dessa possível perda. Assim, a proposta orçamentária deverá
contemplar a redução de R$ 1 bilhão na receita do IPI e,
conseqüentemente, R$ 540 milhões nas transferências a Estados e
Municípios.

Dada as hipóteses levantadas, o conjunto das 2 medidas
contidas neste item resultaram em ganho líquido de transferência para a
União de R$ 307 milhões, conforme Quadro VIII.

I.B.4 - Resultados da Seção
O conjunto das receitas não previstas na proposta e

apresentadas nesta Seção representaram acréscimo bruto de R$ 12
bilhões, dos quais R$ 1,2 bilhão, com aumento das alíquotas do IPI fumo
e bebidas e da CIDE-combustíveis; R$ 4,4 bilhões de receitas atípicas;
R$ 5,1 bilhões da COFINS; R$ 0,6 bilhão do PIS/PASEP; e R$ 0,7 bilhão
do IPI (R$ 1,7 bilhão a mais, referente ao crédito presumido, e R$ 1
bilhão a menos, referente à desoneração de bens de capital).

Descontadas as transferências constitucionais, o ganho
líquido da receita da União previsto nesta Seção é de R$ 10,4 bilhões
(Quadro IX).

Parte II - Receita não Administrada
1 - Apresentação
Esse relatório, elaborado como apoio ao Comitê de

Avaliação da Receita para 2004, tem por objetivo identificar as
reavaliações relevantes para a Receita Orçamentária Não Administrada,
constante do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2004.

2 - Receitas decorrentes de concessões e permissões
As receitas decorrentes de concessões e permissões

previstas no Orçamento de 2004 alcançam um valor de R$ 360,3
milhões, o que corresponde a uma queda de pouco mais de 40% em
relação ao montante da receita lançada na previsão orçamentária do
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exercício de 2003. Contudo, tal desempenho mostra-se perfeitamente
compatível com o valor das receitas efetivamente arrecadadas até o mês
de novembro deste ano, conforme pode ser verificado na tabela abaixo.”

Daí apresenta-se a tabela da receita de outorga de serviço nas várias áreas, como
telecomunicações e outras.

“O valor das receitas realizadas, conforme dados colhidos
no Sistema de Administração Financeira (SIAFI), em 24 de novembro de
2003, corresponde a apenas 46,8% do total projetado na lei
orçamentária de 2003, reforçando a percepção de que as projeções para
2004 são bem mais realistas do que aquelas constantes da lei
orçamentária em vigor.

Vale destacar que a redução observada na previsão de
receitas de outorga dos serviços de telecomunicações, que passou de R$
86 milhões em 2003 para apenas R$ 7,6 milhões em 2004, é reflexo do
esgotamento do mercado de novas concessões para o setor de telefonia
fixa e móvel.

3 - Receitas de Dividendos
A previsão de receitas de dividendos no Orçamento de

2004 é de R$ 3,177 milhões, retratando uma performance pouco
expressiva desta rubrica, se comparada com o montante consignado no
Orçamento de 2003, que foi da ordem de R$ 4,206 milhões. De acordo
com a Mensagem Presidencial nº 100, de 2003, no conjunto das
empresas estatais que recolherão dividendos à União em 2004
‘destacam-se a PETROBRAS, a Caixa Econômica Federal, o Banco do
Brasil e o Banco da Amazônia, atingindo, respectivamente, os valores
de R$ 1,4, R$ 0,6, R$ 0,3 e R$ 0,2 bilhão’.

Diferentemente de anos anteriores, o projeto de lei
orçamentária de 2004 não se fez acompanhar de demonstrativo das
receitas de dividendos por empresa, o que inviabiliza uma análise mais
circunstanciada dos fatores que determinaram a redução da referida
receita. Além disso, não foi encaminhada para o Congresso Nacional a
descrição da metodologia de cálculo e das premissas utilizadas na
projeção do valor dos dividendos, de acordo com o que determina o art.
12 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, em face da ausência de subsídios para análise,
resta-nos unicamente recorrer às informações prestadas pelas empresas
aos seus acionistas, em especial por meio da publicação de seus
demonstrativos contábeis. A análise desses números nos leva a concluir
que a queda no volume de dividendos pagos à União Federal deve-se a
prejuízos incorridos pelo BNDES e pela ELETROBRÁS durante os nove
primeiros meses do presente exercício financeiro, o que as impede de
distribuir dividendos no próximo ano. Esse aspecto ganha contornos
muito significativos diante da constatação de que ambas as empresas
chegaram a responder por 40% do total da receita de dividendos
previstos no Orçamento de 2003.

A PETROBRAS, ao contrário, vem apresentando um
desempenho econômico-financeiro excelente em 2003, tendo registrado
um crescimento de 93,6% no lucro líqüido de 30 de setembro de 2003,
frente a igual período do ano anterior. Já os números do terceiro
trimestre indicam que o lucro líqüido acumulado da empresa atingiu o
patamar de R$ 14,77 bilhões, um crescimento de 180,4% em
comparação com 2002.
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Da mesma forma, no fechamento do balanço semestral, a
Caixa Econômica Federal obteve um aumento de 52,4% no lucro líqüido,
quando comparado com os números do mesmo período de 2002. Além
disso, informações recentemente divulgadas pelo Presidente da CEF,
Jorge Mattoso, indicam que a estatal acumulou até o mês de setembro
um lucro líquido de R$ 1,35 bilhão, o maior de sua história. A
perspectiva é a de fechar o ano de 2003 com um lucro líquido em torno
de R$ 1,6 bilhão, o que representaria um crescimento de mais de 50%
em comparação com o lucro líquido do ano anterior.

Com perspectivas de desempenho um pouco mais
modestas, o Banco do Brasil acumulou, até setembro de 2003, um lucro
líqüido de R$ 1,7 bilhão, refletindo um aumento de 22,1%, relativamente
ao mesmo período do ano anterior.

Em face do desempenho apresentado ao longo de 2003 e
das informações relativas ao recolhimento de dividendos efetivado em
anos anteriores, foi possível elaborar uma reestimativa de recolhimento
de dividendos, de forma a assegurar a mesma proporcionalidade
verificada entre dividendos pagos e lucro líquido auferido. Para apurar
essa reestimativa, baseamo-nos nas informações e pressupostos,
resumidos nos quadros a seguir.”

Apresentamos o Quadro da Caixa e o do Banco do Brasil.
“Dentro desta perspectiva, é perfeitamente plausível

propor um aumento de R$ 112, 821 milhões, de R$ 250,358 milhões e
de R$ 137,514 milhões no montante de dividendos pagos,
respectivamente, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal e
pela PETROBRAS, conforme demonstrado no quadro abaixo. (...)

Portanto, com base em tal reestimativa, o valor da receita
de dividendos no Orçamento de 2004 registrará um acréscimo de R$
500,693 milhões, passando-se a fixar tal receita em R$ 3.619,177
milhões.”

Do ponto de vista do Projeto de Lei Orçamentária de 2004, isso acarretará as seguintes
modificações.

“4 - Receita de royalties e participações especiais pela
produção de petróleo ou gás natural

Os valores da previsão de receitas de royalties e de participações
especiais pela produção de petróleo ou gás natural, constantes do
Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2004, apresentam-se
superestimados, em face dos parâmetros macroeconômicos
internacionais, projetados para 2004, assumidos quando da elaboração
da proposta, em agosto de 2003.

De fato, em outubro de 2003, a Secretaria de Política Econômica
— SPE, responsável pela previsão desses parâmetros, reviu os valores
projetados para 2004, do dólar americano e do barril brent, em relação
aos valores adotados na elaboração da proposta orçamentária para
2004. Quanto aos valores de produção marítima e terrestre de petróleo e
gás natural, reportados pela Agência Nacional do Petróleo — ANP, com
base nas programações de produção para 2004 das empresas
concessionárias, não se apurou alteração desde a elaboração da
proposta orçamentária para 2004, em agosto de 2003.

Dessas considerações, conclui-se que a superestimação
nas previsões de royalties e participações especiais para 2004 origina-
se, essencialmente, nas alterações das expectativas para cotação média
do dólar americano e do preço do barril de petróleo brent no próximo
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ano. Estimativas preliminares apontam para uma redução efetiva na
cota-parte da União de R$ 150,8 milhões, como demonstrado abaixo. (...)

5 - Receitas diretamente arrecadas
A possibilidade de aumento de arrecadação por meio das

receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos da esfera federal é
quase inexistente. Foram analisados vários órgãos que tradicionalmente
auferem receitas próprias maiores que as constantes do Projeto de Lei
Orçamentária enviado pelo Executivo. No entanto, para o ano de 2004,
não se observam grandes aumentos nas receitas diretamente
arrecadadas. Pode-se estimar um aumento de R$ 1.500.000,00 nas
receitas arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios e um outro, não tão provável, de mais R$ 1.500.000,00
pulverizados em diversos outros órgãos.

PROEX equalização.
O Programa de Financiamentos às Exportações —

PROEX, instituído pela Lei nº 10.184, de 12/02/01, tem por objetivo
garantir operações de financiamento vinculadas à exportação de bens
ou serviços nacionais com encargos financeiros compatíveis com os
praticados no mercado internacional.

Um dos instrumentos utilizados é a concessão de equalização de
encargos, mediante a emissão de títulos públicos federais. Atualmente,
a empresa nacional que mais utiliza os recursos proporcionados pelo
programa é a EMBRAER.

De 2001 a 2003, o PROEX-equalização, com Fonte 144
(títulos públicos federais), foi contemplado com as seguintes dotações:”

Na lei mais créditos e o que foi efetivamente liquidado, uma enorme diferença entre o que
estava na previsão orçamentária e o que estava efetivamente liquidado.

Na proposta orçamentária para 2004 estão alocadas dotações para o programa, num total de
R$ 2.459.169.000,00.

“A Emenda nº 50150002, da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados (CEIC), solicita o
incremento de R$ 300 milhões nas dotações para equalização com Fonte
144.

Neste ponto cabe lembrar que o pagamento de despesas
primárias (equalização) com uma fonte financeira (emissão de títulos)
tem impacto sobre a meta de superávit primário definida para 2004. No
intuito de minimizar tal impacto, a Comissão apresentou emendas
solicitando a revisão de receitas primárias nos seguintes montantes:”

Um total de R$ 327.781 mil.
“De acordo com as justificativas apresentadas pela CEIC, que

citam estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, esse seria o
incremento bruto das receitas primárias decorrentes dos gastos
adicionais propostos no âmbito do PROEX. Descontadas as
transferências constitucionais, restariam cerca de R$ 217.214.000,00.

Questões importantes:
Caso se entenda que é possível acomodar a demanda, será

necessário apresentar a emenda de Relator, revendo as receitas de
operações de créditos.

A receita tributária gerada em nível federal não seria suficiente
para cobrir totalmente o déficit gerado pelo acréscimo de R$ 300 milhões
proposto na emenda. Haveria a necessidade de um cancelamento de
cerca de R$ 83 milhões de outra despesas primárias.
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O atendimento da Emenda abrirá precedente não observado na
definição das demais dotações no Orçamento, na medida em que estar-
se-á invertendo uma premissa orçamentária que é a de estimar a receita
para fixar a despesa.”

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Há um orador na tribuna. S.Exa. está

lendo o relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária. Portanto, solicito ao Plenário que
esteja atento ou, pelo menos, que fique em silêncio, para que aqueles que tenham interesse possam
ouvir o Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Prossigo.
“Neste caso, a realização da despesa é a condição necessária

para que se gere a receita.
Parte III - Resultado global da reestimativa da receita

Com base nas informações deste relatório, verifica-se acréscimo
bruto de R$ 12,1 bilhões, sendo R$ 12 bilhões de receitas administradas
não estimadas na proposta menos R$ 412,3 milhões decorrentes da
revisão da base de projeção, dos parâmetros e da noventena da
contribuição dos inativos do setor público; e R$ 500 milhões referentes
ao aumento de dividendos. No entanto, este valor não pertence em sua
totalidade à União, pois ampliam-se as transferências constitucionais.

Ademais, devem ser deduzidos alguns outros itens para que se
obtenha os recursos efetivamente disponíveis para a programação pelas
Relatorias: o acréscimo nas transferências para os Fundos
Constitucionais; os recursos do FAT, destinados a aplicações no âmbito
do BNDES; os acréscimos para a área de saúde; os recursos para
compensação da desoneração das exportações; e os recursos para a
repartição da CIDE-combustíveis. Por outro lado, reduz-se a necessidade
nominal de superávit primário, em decorrência da queda do PIB nominal.
No caso dos gastos que envolvem dispositivos da reforma tributária, os
valores ora considerados refletem o texto aprovado pela Câmara dos
Deputados. No entanto, este Relatório supõe a manutenção do valor
original da proposta.

O Quadro X, adiante, espelha a disponibilidade de recursos
decorrente da reestimativa das receitas, com as deduções supracitadas,
que apresenta saldo da ordem de R$1.701,6 milhões.”

Apresenta-se o quadro, que, apesar de um montante elevado de receitas não incorporadas
na proposta de quase R$ 12 milhões, o efetivamente disponível para ser utilizado será R$ 1.701,6
milhões.

“Parte III - Ajustes técnicos para adequação das fontes de
recursos.

Para compatibilizar a utilização das fontes de recursos
demonstradas no Anexo V deste Relatório com a programação de
despesas previstas no Projeto de Lei Orçamentária para 2004, caberá ao
Relator-Geral promover os ajustes técnicos necessários à medida,
respeitadas as vinculações legais e constitucionais, tais como substituir
as fontes que sofreram redução no limite das novas estimativas; criar ou
suplementar reservas de contingência com recursos vinculados;
substituir fontes de recursos, inclusive com a disponibilização de fontes
apropriáveis por meio do acréscimo nas Fontes 143 e 144 — Títulos de
Responsabilidade do Tesouro Nacional, mantido o resultado primário.

Anexos.
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Encontram-se, em anexo, quadros contendo o detalhamento da
reestimativa das receitas selecionadas e a explicitação dos índices
utilizados para tal.”

É o relatório, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Obrigado, Deputado Sérgio Miranda.
Passo a palavra ao Relator da matéria, Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, desejo

apenas fazer algumas considerações de caráter geral, porque, com a leitura detalhada do relatório,
por parte do Deputado Sérgio Miranda, integrante do Comitê de Receita, a matéria ficou bem
esclarecida.

Faltam as assinaturas da Senadora Lúcia Vânia, que já assinou o relatório, e do Deputado
Pedro Novais. O relatório, na verdade, foi aprovado por unanimidade pelo Comitê de Receita.

Confirma-se, no relatório, o que disse desde o início. Trata-se de processo de elaboração
orçamentária que guarda diferença com o ocorrido nos anos anteriores. Trabalhamos com absoluto
rigor. Como V.Exas. puderam observar, procuramos definir as avaliações de receitas para mais ou
para menos, com a máxima precisão, sempre com alguma moderação, às vezes até com certo
conservadorismo, para termos segurança. Ao mesmo tempo, trabalhamos com uma proposta que
guarde relação intensa com a realidade.

Procuramos identificar todas as alterações. Há perdas introduzidas no relatório por conta da
variação dos chamados parâmetros macroeconômicos, como a do PIB, neste ano, que foi para
menos do que se previa, e para o próximo ano, que será, na nossa estimativa, de 4%, um pouco
acima da expectativa original. Tal avaliação fundamenta-se no fato de que a economia, neste último
trimestre, reage bem às acertadas iniciativas do Governo Lula, donde pode-se prever um
crescimento de 2% a 3% neste trimestre. Isso deve gerar um ambiente de crescimento sustentado
para o próximo ano, balizado nos bons fundamentos da economia, inclusive no setor externo, que
gera resultado até surpreendente para todos nós.

Chamo a atenção de V.Exas. para o fato de que algumas variações macroeconômicas,
excelentes para a sociedade, como a redução da inflação e a estabilidade do câmbio, que está até
um pouco menor do que o projetado inicialmente, acabam por impactar a receita um pouco para
baixo, verdadeiramente.

A estimativa de receita da COFINS, que gostaria de salientar, incorpora as mudanças
referentes a essa contribuição, contidas na Medida Provisória nº 135, e mais a tributação sobre
importações, que está em definição na reforma tributária, já na Casa, e também no Senado. Há
impacto da COFINS e do PIS sobre importações.

A receita da COFINS não é permanente. Até certo ponto, ela é atípica, porque decorre do
impacto inicial de sua implantação. Estimou-se esse choque inicial a partir do que foi observado
com relação ao impacto verificado no PIS, quando do fim da cumulatividade desse tributo.

No ano passado, eliminamos a cumulatividade do PIS. Observamos que nos primeiros meses
deste ano houve aumento da arrecadação em relação à base da COFINS, que se manteve
cumulativa. Isso provavelmente decorre de vários fatores. Um deles, provavelmente, é o fato de que
no início do processo de um tributo que se torna cumulativo os contribuintes ainda não têm crédito
para abater do tributo.

Ao longo do processo econômico, os agentes vão acumulando créditos. Portanto, a tendência
é a arrecadação diminuir e se aproximar dos valores atuais. Há um ganho real que está refletido.
Acumulado entre a MP nº 135 e o impacto desses tributos sobre importações, gera aumento de
arrecadação de 5 bilhões e 638 milhões de reais, tal como está consignado.

Incorporamos os ganhos decorrentes das variações de créditos tributários de IPI, que
existiam com relação à desoneração da COFINS para importação. Esses créditos tributários devem
diminuir e a arrecadação do IPI deve crescer, pois está incorporado. Incorporamos também a
desoneração dos bens de capital, outra matéria prevista na reforma tributária. Prevê-se que o
impacto geral da desoneração de IPI de bens de capital será de 4 bilhões de reais. O próprio
Governo disse que fará isso de maneira suave e progressiva, de tal modo que a perda de receita
possa ser absorvida ao longo de determinado período de tempo. Consideramos a perda de 1 bilhão
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de reais, e não de 4 bilhões de reais, se ocorresse a desoneração plena de imediato desses tributos.
Há o efeito da noventena, também consignado para determinados tributos.

Chamo a atenção de V.Exas. também para o seguinte: essa reestimativa de receita melhora a
transferência para Estados e Municípios em 2 bilhões e 474 milhões de reais. A reforma tributária
retira deste Orçamento 4 bilhões e 300 milhões de reais da Lei Kandir, ou seja, a desoneração das
exportações, e mais 1 bilhão e 867 milhões de reais, fruto da transferência de 25% da CIDE para
Estados e Municípios.

Os demais efeitos já estão consignados. Deputado Alberto Goldman, consignamos aqui os
500 milhões de reais fruto da avaliação do superávit primário, que já foram destinados aos
Relatores-Setoriais. Com isso, temos disponibilidade líquida de recursos de 1 bilhão e 701 milhões
de reais, refletindo trabalho executado com afinco e absoluta seriedade, que conta com a
competência dos nossos consultores técnicos, reconhecida por todos nós.

Ressalto algo que me parece muito importante para enfatizar a competência da Consultoria
Técnica da Comissão Mista de Orçamento: de 1998 até 2002 — são os resultados consignados —,
sempre tivemos a estimativa de receita muito próximo da receita verificada. Em 1998, a receita foi
2% superior à estimada; em 1999, foi 6% superior; em 2000, foi 3,2% superior; em 2001, a receita
real foi 1% superior à estimada. As variações, portanto, foram muito pequenas. Em 2002, o
diferencial foi de apenas 3%. Isso demonstra que as projeções feitas pela Comissão, apoiadas pela
Consultoria Técnica da Casa, têm se revelado absolutamente acertadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - A matéria está em discussão. Como
sou membro do Comitê de Receitas e tenho voto em separado a fazer, convido o Deputado Machado
para assumir a Presidência, enquanto profiro o meu voto.

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

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, faço a declaração de voto em
separado ao relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária.

Apresentamos esta declaração de voto em separado ao relatório em epígrafe, emitido por
força do art. 11 da Resolução nº 1, de 2001, e dos itens 27 e 28 do parecer preliminar, e que
objetiva avaliar as estimativas de receitas contidas na proposta orçamentária e identificar eventuais
recursos adicionais à programação constante do projeto de lei orçamentária para 2004.

Refutamos a origem normativa que fundamentou a reestimativa da receita prevista no item
“1.B.2 - COFINS: MP 135/03 e Reforma Tributária” do relatório em apreço.

Ainda que reconheçamos a retidão dos cálculos ali demonstrados — reforço as palavras do
Relator, Deputado Jorge Bittar, com relação ao trabalho da Consultoria de Orçamento da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, que tem feito trabalho exemplar, e louvo a competência dos
auxiliares das duas Casas —, rejeitamos enfaticamente a origem da receita ali avaliada: a MP
135/03, que, a título de modernização do sistema de arrecadação, faz, em verdade, aumentar a
carga tributária do setor produtivo, ainda que negado veemente pelo Governo, a exemplo da
Exposição de Motivos da MP 135/03, in verbis:

“3. O modelo proposto traduz demanda de modernização do
sistema de custeio da área de seguridade social sem, entretanto, pôr em
risco o montante da receita obtida com essa contribuição, na estrita
observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com efeito, constitui
premissa básica do modelo a manutenção da carga tributária
correspondente ao que hoje se arrecada com a cobrança da referida
contribuição”.

Reconhece o relatório o aumento da carga tributária decorrente da MP 135/03, desdizendo a
EM. A seguir transcrevemos excertos do relatório que consideramos elucidativos e motivadores
deste voto em separado:

“A proposta orçamentária contemplou receita condicionada de R$
4,4 bilhões, decorrente da autorização prevista na reforma tributária
para cobrança da contribuição sobre importações (COFINS), mas
ignorou:
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- a transformação da cobrança da COFINS, de cumulativa para
não cumulativa, e nova alíquota que se seguiria;

- na estimativa das receitas da COFINS decorrentes das
importações, que a alíquota desta contribuição, transformada em não
cumulativa, não seria de 3%, e sim múltiplo desse percentual;

- na estimativa das receitas de contribuições decorrentes da
incidência sobre importação de bens e serviços, que se deveria cobrar
também, ao menos, o PIS/PASEP sobre bens importados; e que

- cobradas as contribuições na importação, que a depreciação de
bens de capital importados seria base de cálculo de descontos de
créditos.

A Medida Provisória nº 135, de 30 outubro de 2003, entre outros
assuntos, institui a incidência não cumulativa da COFINS,
estabelecendo alíquota de 7,6%.

Segundo as mais recentes manifestações de técnicos do
Ministério da Fazenda, a MP nº 135 resultará em acréscimo de R$ 4,8
bilhões na arrecadação de 2004.

Diversos estudos foram produzidos e divulgados pela imprensa,
com grande variação de valores, sempre superiores ao projetado pela
SRF. Estudo conjunto preparado pelas Consultorias de Orçamento da
Câmara e do Senado estimam aumento da arrecadação da COFINS
prevista na proposta orçamentária de R$ 5,1 bilhões e de R$ 5,7 bilhões,
caso a contribuição do PIS/PASEP venha também a ser cobrada sobre
importação (faculdade admitida na PEC da reforma tributária), conforme
o Quadro VI (omissis).

Nesta estimativa foram utilizadas as seguintes hipóteses: como
unidade de medida do efeito da legislação, o diferencial real (média
geométrica) entre o crescimento da arrecadação do PIS/PASEP e o da
arrecadação da COFINS, nos meses de abril a outubro de 2003, em
relação ao mesmo período de 2002 (excluindo-se as receitas atípicas),
como mostra o Quadro VII (omissis);

a) os preços da proposta, incluindo o câmbio médio;
b) como hipótese — adotada pela SRF —, a de que serão

estabelecidas alíquotas diferentes da COFINS na importação; uma, de
3%, para empresas que permanecerem na atual sistemática de
cobranças, e a de 7,6% para aquelas que optarem pela apuração com
base no lucro real;

c) como hipótese — adotada pela SRF —, a de que as
importações se repartem da seguinte forma: pouco mais de 51% por
conta de contribuintes sujeitos à cobrança não cumulativa, e pouco
menos de 49%, dos demais;

d) que haverá cobrança do PIS/PASEP nas importações;
e) como hipóteses, a de que a cobrança da nova alíquota se

refletirá na arrecadação de março de 2004, mas, relativamente às
importações, tanto a da COFINS como a do PIS/PASEP, apenas a partir
de maio, tendo em conta a aprovação da reforma tributária no final de
dezembro.

O Comitê de Receita sugere, à luz das hipóteses ora
mencionadas, que a receita da COFINS seja revista para incluir o
montante de R$ 5,1 bilhões e a receita do PIS/PASEP de R$ 502
milhões”.

Este é o voto.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Machado) - Concedo a palavra ao Deputado Alberto
Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, gostaria que se estabelecesse o
rito para a apreciação desta matéria.

Proponho que o rito seja o seguinte: que se abra um período para algumas informações, em
função do que se pôde ler rapidamente nessa matéria. Deve-se marcar o início do processo de
discussão e votação para amanhã de manhã, a fim de tenhamos condições mínimas de fazer análise
e produzir declaração de voto, para que seja incorporado ao parecer.

A matéria é complexa e modifica todos os parâmetros da receita, faz avaliação totalmente
diferenciada daquilo que veio. Precisamos de algumas informações, que já poderiam ser dadas pelo
Relator, e de um tempo para que possamos fazer análise mais cuidadosa de documento tão
complexo que acabou de chegar às nossas mãos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concedo a palavra ao Deputado Gilmar
Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Deputado Alberto Goldman, assim como os
demais, teve assento no Comitê de Receita. Evidentemente, imagina-se que os membros estavam
conversando com suas bancadas. Precisamos votar hoje os demais destaques. As reuniões foram
previamente marcadas: às 10h, 12h, 14h, 16h, 18h e 20h. O relatório já foi lido.

Portanto, para que as bancadas disponham de mais tempo para se preparar, proponho que a
reunião seja suspensa e reiniciada às 20h para votação de matéria que trata do Comitê de Receita e
dos destaques em relação aos três relatórios anteriores. Amanhã seriam analisados os demais
relatórios.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Tem a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Quero apenas lembrar que os membros do

Comitê de Receita são escolhidos pelo Relator. Não são indicações partidárias.
(Não identificado) - E nem todos os partidos estavam representados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Informo que o partido de V.Exa. foi

representado pela Senadora Lúcia Vânia.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - A Senadora Lúcia Vânia é membro do partido e,

naquele momento, exprimia posição individual, e não a posição formal do partido, que terá de ser
dada pelos seus Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Então V.Exa. está desautorizando a
Senadora Lúcia Vânia.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, por favor, não diga isso. V.Exa.
não tem esse direito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Deputado Alberto Goldman, V.Exa diz
que a Senadora Lúcia Vânia não falou pelo PSDB, mas por ela, naquele Comitê, quando se
pressupõe que os membros do partido o estavam ali representando. Eu estava no Comitê de Receita
representando o meu partido.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, eu não sei a condição de V.Exa.
lá. Apenas digo que nosso partido não indicou membro de qualquer Comissão para representá-lo no
Comitê de Receita. Quem escolheu seus integrantes foi o Relator. Por favor, não há entendimento
diferenciado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Não houve outro entendimento. Se
V.Exa. assim entendeu, desconsidere.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Quero manter esse nível de discussão. Esse
documento é fundamental. Não sei se é possível prepararmos uma análise em 3 horas e meia. Não
há diferença entre votar hoje ou amanhã. Não há qualquer intuito obstrucionista. Apenas peço que
a matéria seja votada amanhã a fim de ganharmos mais tempo para analisá-la. Aliás, parece que
hoje haverá votação no Senado. Então, para que marcar a votação para hoje?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Nobre Deputado, vamos ouvir os
Parlamentares inscritos, a fim de que declinem sua posição, assim como fez V.Exa. Obviamente,
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hoje não temos condições de deliberar sobre essa matéria em função da Ordem do Dia na sessão do
Senado Federal.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Está resolvido o problema.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Portanto, vamos ouvir o que os demais

Parlamentares têm a nos dizer. Transferiremos esta reunião para amanhã. Se a sessão do Senado
terminar cedo, teremos condições de fazer uma análise mais detalhada da matéria. V.Exa. tem
razão, o documento é denso, algumas informações chegaram ao conhecimento do plenário agora.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - V.Exa. teve várias semanas para analisar esse
material e elaborar o seu voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Perfeito. Muito obrigado.
Com a palavra o Deputado Renato Casagrande.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Sr. Presidente, não acompanhei a primeira

parte da apresentação do relatório. Quero saber se V.Exa. votou contra o relatório apresentado pelo
Deputado Sérgio Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Não. Fiz uma declaração de voto, que
já foi lida.

O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Sr. Presidente, penso que poderíamos avançar
hoje naquilo que for possível. Sei que haverá sessão no Senado, mas temos como conceder algum
tempo para avaliação do relatório apresentado pelo Deputado Sérgio Miranda e do voto em separado
apresentado por V.Exa. Poderemos apreciar a matéria hoje, caso a Ordem do Dia do Senado termine
mais cedo.

Não podemos deixar esse trabalho para amanhã. Temos de realizá-lo hoje. Também devemos
continuar avaliando os destaques oferecidos aos relatórios, até porque foi feito um trabalho por
estes dias, e não sei se teremos condições, mesmo que seja até amanhã, de avaliar detalhadamente
a matéria, como fez a Assessoria da Casa com os Parlamentares que participam do Comitê de
Receita.

Avaliaremos alguns dados, algumas informações com base na confiança técnica da
Consultoria da Casa e na opinião dos Parlamentares que debateram esse assunto com a
Consultoria, com representantes do Governo e entre eles mesmos.

Creio que não será preciso adiar a votação para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado Machado.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Presidente, V.Exa. já antecipou meu ponto de vista. Não

podemos desconhecer a importância do relatório que estamos discutindo. A preocupação do
Deputado Alberto Goldman é procedente.

Discordo do Deputado Gilmar Machado quando diz que todos os partidos estão
representados nesse Comitê. Não, são apenas 4 Deputados e 1 Senador. A maioria dos Deputados
que participam do Comitê são do Partido dos Trabalhadores — há 1 Deputado do Partido da Frente
Liberal, 1 Deputado do PMDB e me parece que uma Senadora do PSDB. Então, nem todos os
partidos estão representados nesse Comitê.

Apelar para que se postergue a votação para amanhã é razoável. Se isso não for possível, que
pelo menos tenhamos 2 ou 3 horas para, junto com nossas Assessorias, analisarmos mais
detalhadamente esse documento.

Não duvido da capacidade dos membros da Comissão nem dos técnicos que ajudaram na
elaboração desse documento, porque a história já demonstrou que Deputados e técnicos que
compuseram esta Comissão sempre agiram com muita competência e, nos últimos 5 anos, sempre
têm acertado nas estimativas. Mas o Presidente afirmou que não há como votar a matéria hoje, já
que, daqui a pouco, começará a Ordem do Dia no Senado e teremos de suspender os trabalhos
desta Comissão.

Portanto, teremos pelo menos mais 2 ou 3 horas para analisar mais detalhadamente o
assunto. Nós, do PFL, principalmente, estamos muito bem representados, se não por indicação
nossa, pelo Deputado Pauderney Avelino. S.Exa. votou a favor do relatório, mas manifestou sua
discordância por meio de voto em separado.
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Sr. Presidente, talvez seja melhor suspendermos a reunião. E, logo após o término da Ordem
do Dia da Câmara, retomemos o trabalho, para melhor analisar o relatório.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, ouvi o Deputado Machado e

também o Deputado Alberto Goldman. Com o consentimento do Relator, quero fazer uma proposta.
Realmente, o relatório é o documento base. Seria melhor que as bancadas dispusessem desta noite
para melhor examiná-lo. Nós o votaríamos amanhã pela manhã. Em contrapartida, como os 3
relatórios lidos ontem já foram discutidos, poderíamos votar os destaques a eles apresentados. Esse
procedimento não interferiria, porque vamos ter 7 outros relatórios amanhã para trabalhar.

Para ganhar tempo, compensaríamos um com o outro. Ninguém quer ficar aqui sábado, até
tarde, e domingo. Se necessário, ficaremos. Os destaques são de conhecimento praticamente de
todos. Não teremos dificuldades.

Apelo aos Líderes do PSDB, do PFL, do PP e dos demais partidos para que possamos agilizar
o processo e, ao mesmo tempo, dispor de tempo para examinar a matéria.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Na Câmara, o PSDB não faz objeção a essa
proposta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concedo a palavra ao Deputado
Roberto Balestra.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, Sr. Relator-Geral, é lógico que
não há dúvida quanto aos critérios adotados na Comissão para se chegar ao valor de 1 bilhão e 700
milhões, porque tínhamos um acerto quanto ao procedimento.

Pergunto ao Relator, Deputado Jorge Bittar, se, agora, com um valor definido, o critério
permanece o mesmo ou se há alguma mudança. Por exemplo, apresentamos 3 relatórios ontem e,
logicamente, a eles não foram apresentados destaques, a não ser de correção, porque tínhamos
aquele entendimento de apreciar os destaques apenas através da Relatoria Geral. Esse
procedimento continua?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Do ponto de vista deste Relator, sim. É a
recomendação que fazemos a todos. Não se pode cercear o direito a qualquer Parlamentar de
apresentar o destaque, mas estamos tentando construir um compromisso político com o objetivo de
ganhar tempo, sem prejuízo da qualidade da discussão dos relatórios e da apreciação dos destaques
que será realizada na fase da Relatoria Geral.

As bancadas estaduais estão recebendo todos os relatórios sobre a situação de suas
emendas e discutindo com este Parlamentar, que se ausentou momentaneamente, e os integrantes
do Comitê de Emendas, que já está realizando o seu trabalho, visando criar condições adequadas
para uma apreciação eqüitativa e justa das emendas de bancadas estaduais.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Bom, então quer dizer que V.Exa. não vai abrir
mão do que acertamos? Estou fazendo a pergunta porque ainda há alguns relatórios a serem
apreciados. Como já conhecem o valor apresentado pelo Comitê de Receitas, pode ser que comece
aquela pressão natural para acolher os destaques, etc. Se por acaso isso acontecer, seria necessário
que os relatórios apresentados também recebessem recurso, e fosse aberto prazo para a
apresentação de destaques. Caso contrário, vamos permanecer com o “compromisso”, entre aspas,
acertado na Comissão.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Levando-se em consideração o disposto por V.Exa.,
quero apenas enfatizar novamente que há uma única exceção: o relatório da Fazenda e
Desenvolvimento, do Deputado Gilmar Machado, que não utilizou plenamente suas faculdades,
pelas razões que já são do conhecimento de todos. Quando disponibilizamos o último volume de
recursos, S.Exa. já havia apresentado seu relatório. No caso do Deputado Gilmar Machado, cabe
realmente a incorporação desses outros recursos, mas não há mais recursos disponíveis para esta
fase dos relatórios setoriais. Esses recursos disponíveis, da ordem de 1 bilhão e 700 mil reais, serão
utilizados na fase da Relatoria Geral.
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Nessa rodada, evidentemente vamos tratar das emendas regionais e das emendas de
Comissões. Haverá também recursos disponíveis para os destaques apresentados ao relatório deste
Relator.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Certo. Então, faço mais uma proposta. Em vez
de batermos o martelo nos sub-relatórios já apresentados, poderíamos deixar que todos
apresentassem os seus sub-relatórios. Ao final, aprovaríamos todos de uma só vez, porque os
destaques já estão ressalvados. Como não há destaque, podemos aprová-los todos. Senão, vamos
ficar novamente fazendo a discussão. Não sei se estou me fazendo entender, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Antes de passar a palavra ao Deputado
Waldemir Moka, quero dizer ao Deputado Roberto Balestra e ao Plenário que esses destaques serão
apresentados, obviamente, para todos os relatórios setoriais. O próprio Plenário decidirá se serão
rejeitados ou acatados todos os destaques. Depois, obviamente, se houver consenso ou acordo por
parte do Plenário, esses destaques serão apresentados ao relatório geral, na próxima semana.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, só que 2 dos sub-relatórios já
apresentados não receberam destaque, porque existia acordo preliminar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Todos os relatórios setoriais receberam
destaque, Deputado Balestra.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - No meu caso, por exemplo, foram destaques de
correção, não foram destaques sobre valor. Existia um acordo.

Pelo que V.Exa. está dizendo, se apresentarem destaques a partir de agora, eles serão
apreciados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Não. Os destaques poderão ser ou não
apreciados.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - V.Exa. está dizendo que sim.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Vão ser apreciados. Melhor dizendo, o

Relator acatará ou não esses destaques.
Com a palavra o Deputado Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, a bancada do Mato Grosso do Sul

reuniu-se com os integrantes do Comitê de Receitas e o Relator-Geral. Evidentemente tem de haver
algum critério. O critério de correção que está sendo adotado é o da média dos últimos anos, em
função do que cada Estado, ao longo desses anos, fez em termos de orçamento.

Está-se aplicando esse índice, com a correção, para os Estados. Só que, a meu juízo,
evidentemente, as bancadas que sempre contaram com um número relativamente grande de
Parlamentares na Comissão de Orçamento vão continuar na mesma situação, até porque a
arrecadação desses Estados no Orçamento sempre foi maior do que a dos pequenos Estados, como
é o caso do pequenino Mato Grosso do Sul.

Quero insurgir-me contra esse critério, mas não do ponto de vista da coerência. Estou só
dizendo que esse critério perpetua exatamente a injustiça, sobretudo com os pequenos Estados.
Acho que esse não é o melhor critério. Não sei qual será a definição. Estou falando a meu juízo,
pessoalmente, mas esse é um critério que não podemos aceitar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Quero me dirigir ao amigo Deputado Waldemir Moka

para, em primeiro lugar, reconhecer a sua procedência, a mesma dos Deputados João Grandão,
Antônio Carlos Biffi, Geraldo Resende, e a situação do Mato Grosso do Sul em relação à Federação
como um todo.

Adotamos como procedimento inicial, para alocação dos recursos e para as emendas, a
média de como esses recursos foram distribuídos entre todos os Estados.

Por exemplo, um critério que poderia parecer atrativo seria distribuir proporcionalmente à
população do Estado e inversamente proporcional ao PIB per capita. Aparentemente, isso seria
atrativo, só que geraria uma distorção ainda maior. O Deputado Waldemir Moka teve oportunidade
de perceber isso. Portanto, não há critério ideal.

Adotamos a tradição, que reflete aspectos técnicos e políticos também. Contudo, Deputado,
em todo relatório cabe certo ajuste, fruto do diálogo que estamos travando.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

100

A preocupação de V.Exa. e dos demais integrantes da bancada do Mato Grosso do Sul será
levada em consideração durante a apreciação dos destaques e mesmo nesta fase de discussão com
as bancadas estaduais.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Permita-me, Sr. Presidente, usar a palavra.
É exatamente isso o que quero, além da utilização de todos os critérios, porque é na peça

orçamentária que se pretende fazer essa distribuição em termos da Federação. Senão, não há como
fazer a equiparação.

Quero apenas chamar a atenção dos Parlamentares com assento na Comissão de Orçamento
para esses critérios. Os pequenos Estados, aqueles que historicamente tiveram pequenos valores no
Orçamento, continuarão, a partir desses critérios, sendo os menos contemplados.

Por isso dirijo-me ao Presidente e ao Relator-Geral para dizer que o melhor critério seria o
bom senso. Acredito que V.Exa., até pela experiência que tem e com o senso de justiça que sempre
prevaleceu em seus atos, poderá contemplar sobretudo os pequenos Estados, porque são os que
precisam de maiores investimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Vou atender a uma solicitação do
Plenário, tendo em vista a impossibilidade de deliberarmos hoje sobre esta e outras matérias.

O Deputado Jorge Bittar vai usar a palavra para prestar um esclarecimento.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, apenas indago se não seria o caso de

prestar os esclarecimentos solicitados pelo Deputado Alberto Goldman, se houver necessidade de
explicação sobre aspectos do nosso relatório. É evidente que a Consultoria também estaria
disponível para esclarecimentos que não estejam ao nosso alcance.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado Alberto
Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu me referi aos primeiros pontos. A minha
intenção é reunir-me com a Consultoria para debulhar melhor o que pudemos anotar da rápida
leitura.

Veja, Sr. Relator, é necessário um esclarecimento sobre o PIB de 2004. A Mensagem nº 576,
de 2003, do Poder Executivo, reestimou o crescimento da massa salarial, a variação do câmbio, a
Taxa SELIC, o IGP-DI, o IPCA e o INPC, de acordo com a LDO, cuja atualização teria de ser
encaminhada até 30 de outubro, como de fato foi.

Porém, há um parâmetro a mais, que foi modificado: a previsão de crescimento de 4% do
PIB. Imagino que, se há repercussão basicamente na receita, deve haver repercussão também no
superávit, que corresponde a 4,25% do PIB. Se aumentou o PIB, teria de aumentar o superávit, em
reais.

São duas questões. Primeiro, como apareceu o percentual de 4%? Pelo que estou vendo, as
projeções do mercado são de 3%, 3,5%, 4%, 4,1%, mas há algum dado para se chegar a 4%. O
próprio Governo tem dado declarações sempre falando em percentuais entre 3% e 3,5%. Parece-me
um número elevado V.Exa. utilizar o 4%. Isso não afeta também o superávit? Essa é a primeira
questão. V.Exa. poderia respondê-la? São poucas, não são muitas.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputado Alberto Goldman, a reestimativa global da
receita, levando-se em consideração os parâmetros macroeconômicos, tomou como referência os
parâmetros enviados pelo Poder Executivo, no final do mês de outubro, tal como disposto na Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Esses parâmetros estão disponíveis na pág. 7 do relatório. Observa-se
que há redução da inflação prevista para o ano que vem. O IPCA médio, por exemplo, de 5,79% para
5,71%; a alteração na taxa de câmbio média, de 3,37% para 3,19%. O PIB nominal, como V.Exa.
pode notar, levando-se em consideração a projeção elaborada no Orçamento, seria de 1 bilhão e 730
milhões de reais.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Essa não é informação do Governo. Os 4% são
informações do Governo?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Não. Vou chegar aos 4%. Portanto, levamos em
consideração as alterações do PIB, para menos, neste ano, em face da expectativa de crescimento,
que era de 1,8%, que será menor, verdadeiramente, e também a projeção do PIB para o ano que
vem, que, inicialmente, era de 3,5%. Levamos em consideração, portanto, em primeiro lugar, o



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

101

crescimento que se está verificando neste trimestre. O próprio Ministério do Planejamento estima
que a economia, neste trimestre, crescerá entre 2,5% e 3%, apontando uma taxa de crescimento
bastante acentuada em relação aos trimestres passados.

Segundo, o cenário macroeconômico, que está revelando uma tendência, como está aqui
consignado, de queda da inflação, da taxa de juros, que tem caído de forma acentuada e deve cair
novamente na reunião do COPOM. Todas as expectativas são nesse sentido. O que vale na
economia para determinar o estímulo ao investimento é o juro real. A taxa de juro real na economia
brasileira, que chegou a 17%, 18%, está em 10% e, neste mês, deve cair para 9%, se houver uma
redução de 1%. Oito por cento, 9% são taxas de juros reais consideradas bastante razoáveis para os
padrões da economia brasileira e bastante estimulantes do investimento produtivo.

Outro fator é a evolução do setor externo da economia brasileira — o setor de agricultura
continua bem e deve revelar taxas de crescimento consideráveis no ano que vem — e o crescimento
da produção industrial, em face desses estímulos e do aumento gradual do poder aquisitivo da
população. Portanto, o aumento gradual da massa salarial puxando a demanda na economia deve
também ser um estímulo nessa direção.

O terceiro elemento importante é a manutenção e a ampliação do volume de exportações
brasileiras, que, de um lado, estimula a atividade produtiva do País e, por outro, cria um colchão
protetor contra as flutuações financeiras do sistema internacional.

Diversos agentes econômicos, consultores renomados e a consultoria técnica da Comissão de
Orçamento têm acompanhado permanentemente e há previsão de que a taxa de crescimento deverá
chegar aos 4%. E foi em função disso, acreditando nessa possibilidade e, evidente, consultando os
Ministérios do Planejamento e da Fazenda que adotamos parâmetros verdadeiramente realistas.
Optamos por esse parâmetro com base nessas fundamentações que procurei externar a V.Exa.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Ao aumentar o PIB, não há aumento do
superávit?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputado, o consultor lembra que, na LDO, talvez, por
omissão nossa, não pedimos a taxa de crescimento avaliada no último trimestre. Por isso mesmo o
Governo não a enviou. Estimamos esse valor com base nessas fundamentações.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Havendo aumento do PIB, foi considerado o
aumento do superávit?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Veja bem. O novo superávit é calculado com relação ao
novo PIB, e o PIB nominal, previsto para o ano que vem, é menor do que o PIB estimado
inicialmente, que era de 1 bilhão e 730 milhões, e passou para 1 bilhão e 707 milhões. Como o
superávit é 4,25% do PIB, ele cai. Por isso, foram gerados quinhentos e sessenta e tantos milhões de
reais de recursos disponíveis para alocação em outras áreas.

Ressalta o consultor que a própria base de 2003 do PIB cai, porque a base estimada era de
1,8%, e estamos trabalhando com 1,4%, então, temos uma base menor, o que faz com que a
projeção para o ano que vem seja menor, embora a taxa de crescimento prevista para o ano que vem
seja maior. Mas como a base é significativamente menor, o efeito líquido é um PIB nominal menor
no próximo ano.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Outra questão refere-se a essa hipótese de
crescimento da valorização da moeda norte-americana, o dólar. A hipótese era uma proposta de
6,8% de valorização. Agora, a hipótese de valorização é de apenas 3,6% durante o ano. Isso também
é parâmetro do Governo? Foi enviado pelo Governo?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - A que V.Exa. está se referindo?
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Na pág. 10, terceiro parágrafo, diz: “Houve

mudança nos parâmetros relativos ao câmbio”. A hipótese inicial é de que se valorizaria em 6,8% e
passaria agora para 3,6%.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Esse é um dado oferecido pelo Governo. É a taxa de
câmbio média prevista para o ano que vem, fornecida pelo Ministério da Fazenda, Secretaria de
Política Econômica.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Estou entendendo que 3,6% deve ser menor que
a inflação. Haveria uma verdadeira valorização do real.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sim. É o que se espera, fruto do fato de que talvez o
setor externo brasileiro esteja muito bem, o ingresso de dólares tem sido tão grande que, havendo
grande oferta de dólares, a tendência é não crescer tanto.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Vou discutir esse ponto mais adiante, porque,
uma das condições para que o setor externo continue indo bem é haver mudança. Mas vou deixar
para falar sobre o assunto depois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Deputado Alberto Goldman, temos
outros oradores, e, enquanto V.Exa. faz uma leitura minuciosa do relatório, passo a palavra ao
Deputado Almir Moura.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, lembro ao Deputado Alberto Goldman

que não trabalhamos com taxa de câmbio fixa no País, e sim com câmbio flutuante, o que se deve
ao cenário econômico previsto para o próximo ano. Ainda que eventualmente desejássemos a maior
desvalorização possível que estimule as exportações — e acho que é nesse sentido a ponderação de
V.Exa. —, parece-me que a tendência foi levantar a estimativa realista para o câmbio no próximo
ano.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presidente, Sr. Relator, em primeiro lugar,
parabenizo o Deputado Jorge Bittar pela paciência de explicar e de debater o assunto, o que a
Oposição do Governo Fernando Henrique Cardoso não fez. Mas não posso deixar de dizer que foram
cortadas aproximadamente — pelo menos é o que tenho visto na bancada do Rio de Janeiro — 95%
de todas as emendas apresentadas.

O Rio de Janeiro, Sr. Presidente, Sr. Relator, além da infelicidade de ter a Governadora que
tem, teve retirado pelo Governo Federal o escritório do Rio, a EMBRATUR, a VALEC, enfim, é
retaliado de todo jeito. E, agora, na votação do Orçamento, quando estamos brigando para
conseguir alguma coisa, cortam 95% de tudo o que os Parlamentares do Rio de Janeiro pediram em
suas emendas. Não consigo entender essa lógica. Tenho a impressão de que o Prefeito Cesar Maia
vai deitar e rolar nas próximas eleições. Se o Crivela não agir, acabou. Essa situação não pode
continuar.

(Não identificado) - O Relator é de São Paulo.
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Por favor, somente para concluir. E esse é o meu jeito.

Sr. Presidente, peço que me garanta a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - V.Exa. tem 1 minuto para concluir.
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presidente, quero dispor do mesmo tempo

concedido ao Deputado Alberto Goldman. Para mim, é suficiente.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, não estamos em processo de

discussão. Estamos apenas prestando informações.
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Por favor, quero que me seja garantida a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Deputado Almir Moura, estamos

discutindo o relatório do Comitê de Receitas.
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Então, por favor, se V.Exa. não se

incomodar, peço que se atenha ao relatório do Comitê de Receitas para que possamos elucidar o
Plenário.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Peço a V.Exa. que não se dirija apenas a mim, mas a
todos os Parlamentares. Agradecerei a V.Exa. se tratar todos da mesma forma. Na condição de
Parlamentar eleito pelo povo do meu Estado, quero ter a garantia de me expressar livremente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Pode continuar, Deputado.
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Muito obrigado. Eu agradeço por permitir que um

Parlamentar fale.
Sr. Presidente, não podemos nos conformar com o Orçamento aqui apresentado. Quero

seguir uma linha de entendimento e não agir da maneira como querem.
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Por exemplo, 2 terços dos recursos destinados ao Rio de Janeiro serão aplicados na
construção da usina atômica, mas não há recursos no Orçamento para as demais áreas. Isso
significa mais de 60% só para a construção da usina atômica. Não posso compreender fatos como
esses. Obviamente, temos que dar especial atenção aos destaques. Essa situação não pode
continuar.

Falo sempre o que me convém. Esse direito foi-me concedido pelo povo do Estado do Rio de
Janeiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Como não há mais oradores inscritos,

vou suspender os trabalhos.
Amanhã, reiniciaremos a reunião às 9h30min.
Além da apreciação, discussão e votação do relatório do Comitê de Receitas, haverá a

votação dos destaques dos relatórios setoriais das Áreas Temáticas 2, 3 e 8, aprovados ontem, além
da discussão e votação do relatório setorial da Área Temática 1, dos Poderes, lido hoje pelo Senador
Amir Lando, em substituição ao Senador Hélio Costa, e da apresentação, discussão e votação do
relatório setorial da Área Temática 10, planejamento e desenvolvimento urbano, cujo autor é o
Deputado José Carlos Elias.

Declaro suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 27ª Reunião
Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à
apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 37, 39, 40 e 41/2003.

Passaremos agora ao relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária, que foi lido
ontem pelo Deputado Sérgio Miranda, membro do Comitê. Agora, com a presença do Relator-Geral,
será iniciada a discussão.

Está aberta a discussão.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Solicito que invertamos a pauta e coloquemos em

votação os destaques dos 3 relatórios setoriais que já discutimos e votamos. Deixemos para mais
adiante o relatório da estimativa das receitas. Se for necessário, darei as razões desta minha
solicitação.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Concordo com o encaminhamento feito pelo

Deputado Alberto Goldman no sentido da votação dos destaques enquanto vamos negociando e
discutindo a questão do Comitê de Receitas. Posteriormente, faremos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação a proposta do Deputado
Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Devemos aprofundar a discussão e sobrestar a
proposta, porque precisamos conhecer o Comitê de Receitas. Não conhecia esse comitê e não o
discuti. O PFL, acabei de conversar com sua Liderança, também não o discutiu. Não sei que tipo de
acordo foi feito ou se estão propondo acordo, mas dele não participei. Estamos na mesma posição
de ontem. Iam ser discutidos os destaques, o que não aconteceu porque o Comitê de Receitas não
tinha sido aprovado. Distribuído o relatório, temos de discuti-lo, como forma de saber se o Relator-
Setorial pode ou não atender ou se isso será canalizado como recomendação ou como compromisso
do Relator-Geral.

Era esta a minha ponderação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - As ponderações do Deputado Anivaldo

Vale são procedentes. No entanto, sugiro o seguinte: o relatório do Deputado Gilmar Machado foi
apresentado, discutido e...
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, tudo bem quanto a este, mas estamos
falando em 3.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Daríamos prioridade, no relatório do
Deputado Gilmar Machado, à discussão dos destaques.

Trata-se de uma inversão de pauta. É preciso aprovação do Plenário.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, V.Exas.

receberam o nosso relatório sobre os destaques apresentados. Informo que ainda tínhamos 33
milhões de reais. Atendemos parcialmente a todas as emendas de Comissão, priorizando as de
bancada. Colocamos apenas 1 milhão e 200 mil reais, para dar pelo menos 100 mil reais a mais
para cada Comissão. Atendemos as bancadas do Sul e do Sudeste com mais 1 milhão para cada e
dividimos os outros 30 milhões entre as bancadas que apresentaram destaque.

Quero ressaltar que tenho compromisso com as bancadas de Pernambuco e do Amapá, que
não apresentaram destaque. Portanto, não puderam ser contempladas neste relatório. Veremos com
o Relator-Geral o que será possível fazer por essas bancadas, porque realmente ficaram prejudicas
nessa fase.

Quanto às demais emendas, colocamos 1 milhão para cada bancada que apresentou
destaque. Tínhamos 19 milhões e sobrou 1 milhão. Usamos como referência o IDH de cada Estado
de forma invertida. Temos aqui a tabela, que fizemos de forma proporcional.

Para as emendas Parlamentares, havia entre os Relatores-Setoriais o costume de trabalhar
de forma que o primeiro a apresentar tinha sua emenda acatada e os outros eram prejudicados no
atendimento. Preferi dividir igualmente entre todos os que apresentaram destaque, o que considero
correto, porque todos os Parlamentares fizeram seus destaques, fazem parte da Comissão e tiveram
o esforço de estar aqui trabalhando. Por isso, dividimos igualmente entre todos os Parlamentares e
atendemos todas as bancadas. Este foi o critério. Quando é de apenas um autor, evidentemente que
este ficou com o recurso inteiro a que a bancada teria direito na proporção feita.

Este foi o relatório que fizemos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro

Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Relator,

examinei o valor que V.Exa. atribuiu aos destaques do Maranhão e não tenho nenhum reparo a
fazer.

Gostaria apenas que não se propalasse muito o fato de o Maranhão ter o pior IDH do Brasil,
o que para nós é constrangedor. Estamos trabalhando para que um dia saiamos dessa posição.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Apreciação dos destaques.
Proponho a apreciação dos destaques em bloco por tipo de parecer.
Em votação na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Relator, queríamos fazer uma acomodação, como

já lhe falei, quanto aos 2 destaques deste Deputado que V.Exa. aprovou. Diante do valor aprovado
por V.Exa., quero concentrar especificamente num dos itens solicitados, mais precisamente no
Centro Multifuncional de Eventos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Bismarck, qual é o número do
destaque?

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - O número do destaque é 63 ou 64.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É no 63 ou no 64?
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - No 63 e no 64, concentrando especificamente no 64.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Bismarck, já acertando com o nosso

consultor, dentro do que é definido para cada bancada, e se a bancada quer fazer esse ajuste, não
vejo nenhum problema, Sr. Presidente. Portanto, está acolhida a sugestão.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - De maneira informal, posso lhe avisar que o
Deputado Zé Gerardo, que propôs para os mesmos 2 itens, segundo me informou, concentrar-se-á
no de Municípios. Portanto, o meu ficaria no Centro Multifuncional de Eventos e o dele, segundo
confirmará ou não, no de Municípios. Os destaques dele são os de nºs 61 e 62.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Está acolhida a sugestão.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passaremos à votação da apreciação dos

destaques em bloco e por tipo de parecer.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Destaques do Deputado Anivaldo Vale com parecer do Relator pela aprovação parcial: nºs 1,

2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Destaque nº 34: Deputado
João Grandão; Destaque nº 35: Senador João Ribeiro; Destaque nº 38: Deputado José Rocha;
Destaque nº 37: Senador Valdir Raupp; Destaque nº 38: Senador Valdir Raupp; Destaque nº 39:
Deputado Renato Casagrande; Destaque nº 40: Deputado Machado; Destaque nº 41: Deputado
Geraldo Resende; Destaque nº 42: Deputada Laura Carneiro; Destaque nº 43: Deputado Pedro
Novais; Destaque nº 44: Deputado Pedro Chaves; Destaque nº 45: Deputada Professora Raquel
Teixeira; Destaque nº 46: Deputado Júlio Cesar; Destaque nº 47: Deputado Pauderney Avelino;
Destaque nº 48: Deputado Walter Pinheiro; o Destaque nº 49 foi rejeitado; Destaque nº 50:
Deputado Pedro Chaves; Destaque nº 51: Deputado Ricardo Barros; Destaques nºs 52 e 53:
Deputado Márcio Reinaldo Moreira; Destaque nº 55: Deputado Roberto Balestra; Destaque nº 56:
Deputado Cezar Silvestri; Destaque nº 57: Deputado João Magno; Destaque nº 58: Senadora Serys
Slhessarenko; Destaque nº 59: Deputado Tadeu Filippelli; Destaque nº 60: Deputado Ricardo
Barros; Destaques nº 61 e 62: Deputado Zé Gerardo; o Destaque de nº 63, por solicitação do
Deputado Bismarck Maia, fica rejeitado.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Isso, Sr. Presidente. Foram dados como aprovados os
valores referentes aos Destaques nºs 63 e 64. Por isso, pedi ao Sr. Relator para concentrar no 64 o
valor do Destaque nº 63.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Destaque nº 63 fica rejeitado e o de
número 64 recebe o valor do de número 63.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaque nº 65: Deputado Dr. Rosinha;

Destaques nº 68 e 69: Senador Sibá Machado; Destaque nº 70: Deputado Benedito de Lira;
Destaque nº 71: Senador Leonel Pavan; Destaque nº 72: Deputado Pedro Fernandes.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Pela ordem, Sr. Presidente.
Estou falando em nome do Deputado Zé Gerardo, colega de bancada do PMDB, que está

vindo do gabinete para cá. Pondero com o Sr. Relator que o crédito aprovado para a bancada do
Ceará, segundo seu critério, teria o mesmo valor para os Destaques nºs 61 e 62, do Deputado Zé
Gerardo. Ele optaria exatamente...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lamentavelmente, o Regimento não
permite que seja votado destaque na ausência do autor. Embora V.Exa. também seja representante
do Ceará, infelizmente o Regimento não admite que um Deputado fale por outro.

Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, faço uma reivindicação,
em nome da nossa bancada. Ontem, por gentileza do colega Gilmar Machado, obtivemos a
informação de que a bancada estava sendo contemplada com 1 milhão, 570 mil reais. Foi-me
pedido, pelos colegas da bancada, que fizesse uma ponderação ao Deputado Relator sobre o
Destaque nº 1, com vistas a obter a ampliação desse recurso, mesmo porque, no Pará, Estado
grande e carente, a atividade de turismo vem-se desenvolvendo nos últimos anos.

Quando fizemos o pleito de 20 milhões, estávamos estribados no entendimento de que esse
valor seria razoável para as nossas necessidades. O valor do que foi destacado, muito embora esteja
sintonizado — e compreendo perfeitamente — com os valores destacados para outras bancadas, não
nos parece suficiente.

Agradeço até a distinção na aprovação de outras emendas para outras Comissões, mas esses
recursos para o Estado do Pará são fruto de uma reivindicação suprapartidária, que foi amplamente
discutida com todos os Parlamentares.

Faço este apelo final ao nosso Relator, objetivando a ampliação desses recursos, dentro das
suas possibilidades.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Nobre Deputado Anivaldo Vale, gostaria muito de

poder ampliar os recursos não só do Pará, mas de outras bancadas. Sei que o Estado tem
desenvolvido um grande trabalho na área do turismo e tem crescido muito — espero que continue
crescendo cada vez mais. Tive a oportunidade de ir a Salinópolis, cidade espetacular, maravilhosa, e
a outras áreas do Pará. Infelizmente, não dispomos de mais recursos neste momento, mas posso me
comprometer a transmitir ao Relator a importância do trabalho que está sendo feito. S.Exa. talvez
possa contribuir quando contemplar o valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais, logicamente com
critérios por região e também por Estado.

Em nosso relatório, infelizmente, não tenho como contemplar o Estado. O único mecanismo
que tenho seria fazer alguma inversão, mas, se mexer numa bancada, terei de tentar fazer outra
coisa para as outras.

Peço ao nobre Deputado que compreenda a dificuldade desta relatoria e reconheça o esforço
que fizemos para tentar, minimamente, não criar grande discrepância entre uma e outra bancada.

Reconheço que o Amapá e Pernambuco ficaram prejudicados, já que não foram apresentados
destaques. Este Relator não poderia fazê-lo por esses Estados, mas já me comprometi com as
respectivas bancadas a conversar com o Relator-Geral e explicar o que aconteceu.

Lamento não poder atender a essa reivindicação do Estado do Pará. Os recursos são esses.
Não gostaria de sair dos critérios que utilizei.

O nobre Deputado viu o que procurei fazer. No caso de Mato Grosso do Sul, tentei me valer
do critério por Parlamentar, não adotando o critério que esta Comissão às vezes utiliza, que é o do
primeiro destaque. O Deputado João Grandão, por exemplo, poderia ficar com a emenda inteira.
Preferi igualar, passar para outro Parlamentar, o que considero o mais correto e o mais justo.
Prefiro trabalhar com critérios claros, porque existe justificativa para o que se faz. Senão fica uma
coisa meio impessoal ou parcial para uma área ou outra.

Mesmo Minas Gerais está estritamente dentro do critério estabelecido, nem mais, nem
menos, que é a melhor forma de trabalhar.

É esse o apelo que faço a V.Exa.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, levo para a bancada do

Estado do Pará o compromisso do Relator.
Recomendo ao Relator-Geral a ampliação desses recursos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto.
Em votação na Câmara dos Deputados os destaques com pareceres favoráveis à aprovação

parcial.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, quais destaques estão sendo

votados neste momento?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aqueles que tiveram aprovação parcial.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O.k.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação no Senado Federal.
Aqueles que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovados.
Votaremos agora os destaques com parecer pela rejeição. Destaques nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14 e 19, do Deputado Anivaldo Vale; Destaque nº 49, do Deputado Alberto Goldman;
e Destaque nº 63, do Deputado Bismarck Maia.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitados os destaques.
Não vão ao Senado.
Estão prejudicados, por já terem sido atendidos com destaque do mesmo teor, os Destaques

nºs 54, do Deputado Roberto Balestra, e 66, do Senador Sérgio Guerra.
Está encerrada a discussão e votação dos destaques do relatório do Setor III, referente a

Fazenda e Desenvolvimento e que teve como Relator-Setorial o Deputado Gilmar Machado.
Tem a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, em

primeiro lugar, agradeço à assessoria pelo apoio e pela eficiência, porque sem ela eu não teria
condições de concluir os trabalhos dentro do prazo que me foi solicitado. Agradeço a todos os que se
empenharam, até tarde da noite, neste trabalho, aos nobres companheiros e companheiras da
Comissão Mista de Orçamento por esta oportunidade, à bancada do Partido dos Trabalhadores por
ter confiado a mim a tarefa de ser Relator da Área Temática III e a todas as bancadas pelo empenho
e pela colaboração para aprovarmos esse relatório setorial. Considero concluído o trabalho.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Discutiremos agora o relatório referente

à Área Temática I, do Senador Hélio Costa: Poderes do Estado e Representação, lido ontem pelo
Senador Amir Lando.

Está iniciada a discussão, bem como o prazo para apresentação de destaques, que será
encerrado ao término do debate.

Com a palavra o Senador Hélio Costa.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, muito embora

a Área Temática I tenha esse sugestivo título de Poderes do Estado e Representação, talvez seja a
área em que menos se consiga fazer alterações nas propostas originais do Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Solicitamos silêncio ao auditório e às
galerias.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Tivemos a oportunidade de, com a ajuda permanente de 3

competentes assessores legislativos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, preparar a
proposta.

O que o Sr. Presidente sugere? Continuamos ou paramos?
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Perguntamos ao Plenário se permitirão a

leitura ou se suspendemos a reunião até que se faça silêncio. (Pausa.)
Deputado Hélio Costa, pode continuar a leitura.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Como eu dizia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

a Área Temática I, Poderes do Estado e Representação, talvez seja aquela em que menos se consiga
movimentar os recursos do Orçamento.

Tive a oportunidade de trabalhar com 3 competentes técnicos da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal nos últimos 30 dias, recebendo as propostas das emendas e certamente
incorporando-as ao meu relatório inicial, lido há 2 dias pelo Senador Amir Lando. Eu havia
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programado fazer uma viagem e acabei não fazendo, mas o Senador Amir Lando teve a
oportunidade de fazer a leitura.

Quanto aos montantes programados, a proposta orçamentária para a Área I totaliza 24
bilhões, 36 milhões e 800 mil reais, sendo 18 bilhões, 827 milhões e 700 mil reais na esfera fiscal e
5 bilhões, 209 milhões e 100 mil reais na esfera da seguridade social.

Por Poder, o total está assim distribuído: 14 bilhões, 414 milhões e 100 mil para o Poder
Judiciário, representando cerca de 59,97% do total dos recursos dos Poderes da República; 5
bilhões e 33 milhões para o Poder Executivo, num percentual de 20,94%; e 4 bilhões, 589 milhões e
600 mil para o Poder Legislativo, perfazendo um total percentual de 19,9%.

Na parcela do Poder Judiciário, estão incluídos os valores relativos aos precatórios de
responsabilidade da Administração Pública Direta, no total de 2 bilhões, 58 milhões e 200 mil reais.

Quanto ao Grupo de Natureza da Despesa, GND, as despesas concentram-se fortemente nos
Encargos, GND-1, cuja soma atinge 72,5% e que representam salários. Em Outras Despesas
Correntes, GND-3, representam 22,77% e na área de Investimentos, GND-4, totalizam apenas
3,79%.

Sr. Presidente, farei apenas as observações necessárias no caso específico que enviei ontem
a V.Exa., um adendo ao relatório apresentado à Área Temática I, Dos Poderes do Estado, que diz o
seguinte:

“Considere-se a seguinte alteração no conteúdo do
relatório referente à Área Temática I: com relação à Emenda nº
50310004, da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Ação
1136 — Modernização de Instalações da Justiça Federal — fica alterado
o valor aprovado de 1 real para 1 milhão de reais”.

Por que se fez isso? Porque inicialmente fomos alertados pelos assessores do Senado e da
Câmara de que a proposta que se fazia através da Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara
dos Deputados não era compatível com a proposta orçamentária, uma vez que não poderíamos
atender a uma proposta enviada pela Comissão de Fiscalização Financeira atendendo a apenas um
Estado. Em segundo lugar, ela não poderia atender diretamente à Justiça.

Posteriormente, conversando intensamente com o Deputado Francisco Dornelles e com
vários outros representantes da bancada do Rio de Janeiro, chegamos à conclusão de que no ano
passado já havia sido aceita uma emenda no mesmo sentido e certamente estava estabelecida a
anterioridade.

Por outro lado, a própria equipe técnica de assessores da Câmara e do Senado informou que
a emenda não era necessariamente destinada apenas ao Estado do Rio de Janeiro, mas era
regional, destinada ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo. Acatamos a proposta e elevamos o valor
de 1 real, que estava inserido apenas conceitualmente, para evitar que a proposta fosse cancelada
automaticamente no setorial. Passamos para o Relator-Geral já com a proposta de 1 milhão de
reais, para que S.Exa. possa decidir definitivamente.

Outro aspecto que devemos ressaltar diz respeito a uma emenda da bancada do Rio de
Janeiro que atende a um projeto atípico de modernização do edifício-sede do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região, no Estado do Rio de Janeiro. Recebemos uma emenda de 180 milhões de
reais. No PL não há nenhuma previsão orçamentária. Aceitamos a emenda no valor de 2 milhões de
reais e passamos ao Relator-Geral, para que S.Exa. possa dar a solução final, uma vez que esse é o
caso específico e atípico do prédio da Justiça Federal do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de
Janeiro, que pegou fogo e que, portanto, necessita de atenção imediata e urgente da parte do
Relator-Setorial. Encaminhei ao Relator-Geral nesses termos. Na verdade, aprovamos 4 milhões. A
emenda previa 180 milhões de reais. Aprovamos 2 milhões de reais, depois mais 2 milhões de reais,
considerando a emergência do projeto. Então, ficamos com 4 milhões de reais para atender à
questão de modernização do edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Estado
do Rio de Janeiro.

Na realidade, essas são as alterações que fizemos.
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Tive oportunidade de conversar longamente com a assessoria sobre proposta da Comissão de
Fiscalização e Controle enviada para atender ao Ministério das Relações Exteriores, sobre as
relações e negociações com os países-membros da União Européia. Mais uma vez, não tivemos
como fazer nenhuma provisão orçamentária, uma vez que é uma emenda da Comissão de
Fiscalização Financeira enviada para outro setor completamente distinto e atípico, que é o
Ministério das Relações Exteriores.

Coloquei apenas 1 real, para que essa proposta continue em aberto, dependendo da decisão
do Relator-Geral. Se decidir acatar a proposta, S.Exa. tem o espaço técnico e condições de colocar
os recursos que julgar convenientes no que diz respeito a essa proposta, que visa iniciar relações do
Itamaraty e do Governo brasileiro com os países-membros da União Européia. Isso talvez na opinião
daqueles que apresentaram a emenda, porque o Brasil a cada dia se torna um parceiro mais
proeminente e importante no que diz respeito ao comércio exterior com o bloco europeu.

É uma decisão que caberá exclusivamente ao Relator-Geral, porque, como Relator-Setorial,
não teria condições de absorver a emenda nesse sentido que foi apresentada aqui.

No total, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, tivemos apenas 89 milhões de reais
como recursos do Relator para emendas coletivas. Quer dizer, conforme disse inicialmente, apesar
do título pomposo de Poderes da República, talvez seja o local onde menos se possa fazer
movimentação orçamentária.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório.
Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, é apenas uma informação que o

Senador Hélio Costa pode nos dar sobre uma emenda da Comissão Diretora da Câmara dos
Deputados. Recebi um apelo de vários servidores concursandos, um alerta. Mesmo com os recursos
que existem para contratação de novos servidores, não haverá sequer a substituição daqueles que
vão aposentar-se. Haverá um enorme desfalque no quadro, para prejuízo do trabalho da Casa.

É claro que a proposta inicial de emenda foi bastante superior, mas eu perguntaria a V.Exa.
se, depois dessa última reavaliação de receitas feita pela Comissão, dirigida pelo Relator-Geral, não
poderíamos conseguir recursos superiores aos 5 milhões da emenda. Se levarmos em conta para
GND-1 — Pessoal apenas R$ 2,5 milhões, o restante seria destinado a GND-3 — Investimento. A
construção do Anexo V recebeu a dotação de R$ 20 mil apenas para a abertura de uma janela. Faço
um apelo a V.Exa.: não seria possível, mesmo talvez não no montante que a Diretoria-Geral da Casa
necessita, proporcionar recursos para a elevação dessa emenda aprovada no relatório no valor de
R$ 5 milhões?

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Vou comentar o mesmo assunto, Senador, se for
possível.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Senador Hélio Costa prefere
responder um a um.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Prefiro responder inicialmente um a um. Tivemos a
preocupação, Deputado Sérgio Miranda, especificamente no caso da Câmara dos Deputados e do
Senado, de trabalhar rigorosamente de acordo com as Mesas das duas Casas. A proposta contida
nesse relatório resulta de uma distribuição feita pelas próprias Mesas, pelos próprios Senadores e
Deputados. O Relator-Setorial acompanhou o detalhamento feito tanto pela Câmara quanto pelo
Senado.

É evidente que posso encaminhar a preocupação de V.Exa. ao Relator-Geral. Nós até
pedimos um detalhamento do Anexo VII, que pode atender à sugestão de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada Laura
Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, nobre Relator Senador Hélio Costa,
primeiro parabenizo V.Exas. pelo trabalho desenvolvido. Mas eu não poderia deixar de manifestar,
em nome da bancada do Rio de Janeiro, algumas das nossas preocupações.

O Senador Crivella apresentou uma emenda que trata da reforma do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região. V.Exa. deve saber, Sr. Relator, que esse tribunal pegou fogo, mas destinou
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apenas R$ 4 milhões para a recuperação de um espaço que abrange todas as Varas de Trabalho do
nosso Estado. Essa dotação torna absolutamente inviável a recuperação do TRT da 1ª Região.

Por outro lado, desde já agradeço a V.Exa. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
desta Casa apresentou, principalmente graças a uma diligência do Deputado Francisco Dornelles,
uma emenda para a modernização da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro. Essa emenda
havia recebido inicialmente apenas R$ 1,00. Eu gostaria de saber se V.Exa. já corrigiu o valor para
R$ 1 milhão. De qualquer forma, apresentamos o destaque, até porque é impossível imaginar que a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle não fosse atender exatamente à Justiça Federal,
uma área específica de controle. V.Exa. já fez uma correção, mas eu gostaria que acatasse os
destaques, indicando ao Relator-Geral, além do valor que V.Exa. já corrigiu, a ampliação dos
demais valores, tendo em vista a necessidade do Estado do Rio de Janeiro.

Obrigada.
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para falar

sobre o mesmo assunto. Eu gostaria de dar uma informação. O prédio do TRT...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, há uma ordem de

inscrição. Podemos inscrevê-lo.
Tem a palavra, pela ordem, o Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Pois não. Eu só queria aproveitar o momento porque o

assunto era o mesmo. Eu ia utilizar apenas 30 segundos, mas aguardo a minha vez para fazer a
observação e o Relator repetir tudo de novo. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Alberto
Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.
Deputados, quero chamar a atenção deste Plenário para 3 rubricas do Orçamento. Uma delas é:
Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL. Não vejo por que uma Comissão
Parlamentar que é permanente, como outras diversas que há nesta Casa, tem verba específica.
Nenhuma Comissão tem verba específica; por que essa teria? Não há razão. Seus membros têm de
viajar? Ora, os da Comissão de Relações Exteriores ainda mais; nem por isso têm verba específica.

A segunda está denominada Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo.
Eu quero saber, por favor, se alguém neste plenário conhece esse grupo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Deputado Alberto Goldman, eu nunca participei
de viagem alguma, mas sei que existe um grupo ligado à União Interparlamentar, hoje presidido, se
não me engano, pelo Deputado Robson Tuma. Talvez o Deputado Ciro Portela possa prestar alguma
informação. Sei que existe a instituição.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Eu preferiria, Deputado Alberto Goldman, responder
ponto a ponto.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Se a Casa me permitir, por favor.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar

de Turismo. Há na Câmara R$ 425 mil, mais outro tanto no Senado. Eu não conheço essa
associação. Estou no meu sexto mandato e é a primeira vez que ouço falar dela.

A terceira rubrica está denominada Contribuição ao Grupo Brasileiro da União
Interparlamentar, na Câmara e no Senado. Esta eu conheço; não é a de turismo. Devo dizer a
V.Exa. que o estatuto dessa associação diz que a eleição da sua direção deve ser feita no dia da
posse dos Srs. Deputados, para mandato de 4 anos. Nenhum Deputado novo conhece essa norma.
Solicitei a essa direção da interparlamentar que ampliasse ou não fizesse a eleição da direção no
primeiro dia da posse, que a fizesse 30 dias depois, e comunicasse aos Srs. Deputados a existência
da União Interparlamentar para que quem quisesse associar-se assim o fizesse e eventualmente
concorresse à direção. Pedi, portanto, que se democratizasse minimamente esse clubinho — é um
clubinho. Não fui atendido. Prometeram, pediram... Eu ia inclusive levantar uma questão de ordem
no dia da posse, porque haveria eleição naquele dia. Solicitei que mudassem o estatuto, que
ampliassem isso, que dessem ciência a todos os Deputados para que pudessem participar, se
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quisessem. Aí, sim, montar-se-ia o Grupo da União Interparlamentar. Disseram que iriam fazer isso
até meados do ano, mas nada foi feito até hoje.

Portanto, Sr. Presidente, Sr. Relator, vou apresentar um destaque para que se retirem esses
recursos desses 3 fantasmas que há aqui. Um não é fantasma, a Comissão do MERCOSUL, mas
acho que não é necessária. Outro é um fantasma total; até hoje eu não sabia dessa Associação
Interparlamentar de Turismo. Parabéns, Deputada Laura Carneiro, que é a única que conhecia isso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas eu não viajei.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E a União Interparlamentar que eu conheço é

um clubinho. Não temos de botar dinheiro público para isso, a não ser que seja minimamente
democratizado, ampliado, mudado o estatuto desse órgão, para que a Casa o conheça e saiba do
que se trata.

Era isso, Sr. Relator, Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, vou responder ponto

a ponto para que possamos, com a ajuda da assessoria parlamentar, atender a cada reivindicação
feita pelos Srs. Parlamentares, do contrário alguns poderão ter aqui a idéia de que as coisas não
estão acontecendo corretamente, como é o caso do Deputado Alberto Goldman.

Na verdade, Deputado, a emenda do Grupo Interparlamentar é individual. O Relator-Setorial
não pode tocar na emenda individual. O que eu tinha de fazer e fiz era acatar a emenda, por ser
uma emenda individual...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Não é emenda individual.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - ...e passá-la para o Relator-Geral. A informação que estou

tendo da assessoria é a de que a emenda é individual.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu estou lendo aqui. Está na proposta. A

emenda individual é para a Confederação Parlamentar das Américas. Eu não sei o que é isso
também. Essa é individual.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Ela está tendo dotação no PL, e sendo GND-3, eu, como
Relator-Setorial, não tenho como tocar nessa emenda. Então, eu acato e passo para o Relator-Geral,
que tem todos os poderes de fazer rigorosamente o que V.Exa. está sugerindo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Mas nós temos, nesta Comissão, os poderes de
cancelar isso. V.Exa. pode não fazê-lo, mas esta Comissão.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Eu não posso cancelar, mas posso remeter ao Relator,
com a sugestão de V.Exa.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Mas nós podemos cancelar na Comissão.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Sem dúvida alguma. Da mesma forma, quanto à questão

do MERCOSUL, mais uma vez, só o Relator-Geral poderia fazer qualquer alteração, de
cancelamento ou não. O que eu faço? Eu acolho a emenda da maneira que chegou e passo-a ao
Relator-Geral. Compete, evidentemente, ao Plenário acatar as propostas encaminhadas por V.Exa.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. pode inscrever-me para falar pela ordem,
mas peço a palavra para uma questão de ordem mesmo.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - É importante ressaltar novamente a questão levantada
pela Deputada Laura Carneiro. Possivelmente a Deputada não estava, ou não ouviu minha
exposição inicial.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu estava com o Relator, numa tentativa de
acordo de procedimento.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Ontem, atendendo à solicitação da bancada do Rio de
Janeiro, eu fiz uma comunicação oficial ao Relator-Geral, aumentando para R$ 1 milhão a dotação
destinada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro. Recebi insistentes apelos de
todos os Deputados e Senadores do Rio de Janeiro nesse sentido. Está acatada.

No que diz respeito à segunda proposta que vem da bancada do Rio de Janeiro, que é a
questão da recuperação e da modernização do Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho,
deixamos uma dotação de R$ 4 milhões; primeiro foram R$ 2 milhões, depois acrescentamos mais
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R$ 2 milhões, na medida em que na redistribuição dos recursos encontramos condições para os R$
4 milhões.

É importante ressaltar, Deputada Laura, que na verdade, para efeito de investimentos, o
Relator-Setorial tinha apenas R$ 89 milhões para atender da Presidência da República a todos os
Poderes. Então, é evidente que, se considerarmos que para o Supremo Tribunal Federal
conseguimos apenas R$ 8 milhões e colocamos especificamente na questão do tribunal do Rio de
Janeiro R$ 4 milhões, agora compete ao Relator-Geral, que é o competentíssimo e eficiente
Deputado do Rio de Janeiro Jorge Bittar, atender a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro
Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Relator, apresentei o Destaque de nº 002 com
relação a uma emenda proposta pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Essa
emenda, Sr. Relator visa suprir recursos do Tribunal Superior Eleitoral para a aquisição de urnas
eletrônicas, tendo em vista que no próximo ano teremos eleições municipais. A dotação
orçamentária do TSE foi baseada nas últimas eleições, e houve até uma certa redução. Agora, estão
sendo adquiridas pelo Tribunal máquinas novas, que têm uma bateria mais duradoura. Por
exemplo, nas regiões onde há dificuldade de energia elétrica, se a energia acabar a urna ficará
funcionando durante todo o dia, sem prejuízo do processo eleitoral. Essas urnas que deverão ser
adquiridas pelo Tribunal Superior Eleitoral, além de maior durabilidade, têm um poder de
memorização bem maior do que as antigas.

Hoje, o Brasil todo já reconhece o trabalho desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral nas
eleições por meio das urnas eletrônicas, tecnologia essa que é exportada para outros países. O
Tribunal precisa de uma suplementação de R$ 120 milhões. Essa foi a proposta feita pela Comissão
de Constituição e Justiça. Todos sabemos das dificuldades dos Relatores-Setoriais para atender a
esses pleitos nos valores solicitados. No entanto, o atendimento feito por V.Exa. foi de apenas R$
500 mil, valor bem inferior aos das emendas apresentadas pelas outras Comissões e pelas outras
bancadas.

Apresentei esse destaque justamente para atender ao nosso Tribunal Superior Eleitoral, e
gostaria de poder contar com o apoio de V.Exa. para acrescer a essa emenda o máximo valor
possível, para que assim o Tribunal possa desempenhar com a mesma eficiência seus trabalhos nas
eleições do próximo ano, como aconteceu no ano passado.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Deputado Pedro Chaves, tive a oportunidade de conversar
longamente com o Ministro Nelson Jobim, que vai assumir no próximo ano a Presidência do
Supremo Tribunal Federal. Lamentavelmente, o que aconteceu com o Orçamento deste ano é que já
começamos com um corte linear de 20%, imposto pelo próprio Governo, na medida em que, por
uma ação iniciada pelo Ministério Público Federal, temos de devolver 20% de todos os recursos do
Orçamento para a área de Saúde. Em segundo lugar, veio do próprio Relator-Geral uma sugestão de
corte de aproximadamente 14%.

Ao conversar com o Ministro Jobim, levei a S.Exa. a proposta que tínhamos feito no relatório
setorial, de R$ 8 milhões para o Supremo Tribunal Federal, e lembramos exatamente a situação dos
pleitos com respeito às urnas eletrônicas. A proposta que fiz, embora modesta, pelo menos deixa em
aberto a possibilidade de o Relator-Geral poder absorver primeiramente a emenda proposta, de R$
120 milhões, sobre um PL de R$ 302.270.000,00. Na realidade, existe um total disponível de R$
312 mil do ano passado, e este ano a emenda de R$ 120 milhões pode ser atendida, rigorosamente
dentro das condições que serão estabelecidas pelo Relator-Geral.

O que o Relator-Setorial pôde fazer foi tentar dividir rigorosa e democraticamente os
parquíssimos recursos de que dispunha, e até mesmo sabendo que não poderia fazer grandes
incursões, uma vez que a própria lei orçamentária me impede de fazer isso.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Mas V.Exa. vai atender algum destaque?
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Eu não tenho autoridade, como Relator-Setorial, de

decidir sobre destaque, mas evidentemente V.Exa. pode apresentar algum, para que o Relator-Geral
possa aceitá-lo. Eu não tenho competência para decidir sobre o destaque apresentado por V.Exa.,
mas posso encaminhá-lo ao Relator-Geral.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Wasny de
Roure.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Srs. Deputados, somente quem
trabalha num relatório dessa envergadura sabe das dificuldades e da sabedoria que tem de ter no
juízo do acolhimento e do valor, sobretudo em valores tão restritos, em matéria de acolhimento de
emendas. Quero, portanto, Senador Hélio Costa, cumprimentá-lo, e naturalmente estender esse
cumprimento à equipe técnica que trabalhou com V.Exa. nessa difícil tarefa.

Quero também corroborar as palavras do Deputado Sérgio Miranda, experiente homem do
Orçamento, que sempre aprendemos a ouvir, no que diz respeito ao banco de concursados que a
Casa tem, em que inclusive o Senado está demonstrando interesse. Nós chegamos a apresentar um
pedido de destaque acerca dessa matéria, mas entendi a resposta do Relator, no sentido de
interceder junto ao Relator-Geral em relação ao assunto. Sinto-me contemplado, e espero que este
apelo seja capaz de convencer o Relator-Geral.

Senador Hélio Costa, apresentamos outro destaque acerca do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, no que diz respeito ao disponível orçamentário. Creio que há também concursos em curso.
E vimos esta semana a promulgação das novas varas que comporão a ampliação desse tribunal, que
para nós é de extrema importância no Distrito Federal. Inclusive é uma emenda da nossa bancada
aqui do Distrito Federal.

Por último, ouvi o Deputado Goldman, que, diga-se de passagem, é um Parlamentar que
todos nós, por mais contrários que possamos ser a ele, sabemos ser experiente, sério e com
preocupação com a coisa pública. Como novatos nesta Casa, temos a obrigação de ouvi-lo, e quero
até concordar, em parte, com ele. Eu inclusive tive a cautela de convidar a Deputada Maninha,
Parlamentar recém-eleita, para presidir a Conferência Parlamentar das Américas — de que fui
inclusive um dos fundadores, quando Deputado Distrital, na cidade de Quebec. Hoje, é uma
entidade que tem ampla capacidade de convencimento entre os Parlamentos da América Latina. É
uma instituição que temos de valorizar, sobretudo porque não nasceu com o auspício da prática
política dos americanos, o que consideramos relevante. E eu gostaria, Sr. Presidente, se V.Exa.
permitir, porque é extremamente importante, de convidar a Deputada Maninha — ela acabou de
chegar de um encontro na cidade de Caracas — para trazer uma palavra sobre a relevância que a
COPA hoje tem na América Latina. Peço à Deputada Maninha que se pronuncie, em aparte, apenas
para explicar a V.Exas., Deputados e Senadores, o que representa a COPA hoje, sobretudo para a
América Latina.

Deputada Maninha, por favor.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Sr. Deputado, peço principalmente a V.Exa. que me

permita primeiro responder a sua pergunta sobre os 2 itens relacionados ao Orçamento.
Posteriormente V.Exa. poderá passar a palavra.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Pois não, Senador.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Vou primeiro responder a sua observação nº 1, que diz

respeito à implantação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no Distrito Federal, em que o PL
tem uma dotação passada de R$ 8,6 milhões. A emenda feita pela bancada do Distrito Federal é de
R$ 26 milhões. Estamos aprovando R$ 2 milhões também, na medida em que no rateio dos R$ 86
milhões de que dispúnhamos tínhamos de englobar todos os Poderes da República, e
percentualmente caberiam, em atendimento a essa proposta que vem da bancada do Distrito
Federal, R$ 2 milhões. Evidentemente V.Exa., com todas as argumentações que serão feitas, poderá
convencer o Relator-Geral a aumentar esse valor. Na medida em que o Relator-Setorial só dispõe
desses pequeníssimos recursos para fazer uma ampla distribuição, não tenho como colocar mais do
que R$ 2 milhões, mas V.Exa. tem todo o direito de defender a sua posição junto ao Relator-Geral.

No que diz respeito à questão anterior, existe uma reserva de contingência de R$ 250
milhões para atender às necessidades do Legislativo e do Judiciário com respeito a pessoal. Não
tenho, como Relator-Geral, possibilidade de fazer qualquer observação direta, julgando a solução
especificamente para o problema. O que eu posso fazer é uma indicação. Pedi o detalhamento do
Anexo VII, que diz respeito rigorosamente à despesa com pessoal, para que o Relator-Geral faça esse
detalhamento. Ou seja, na indicação à relatoria-geral, eu peço aqui o detalhamento desse valor, os
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R$ 250 milhões, incluídos na reserva de contingência, para despesas com pessoal e encargos sociais
dos Poderes Legislativo e Judiciário. Então, dentro dessa indicação que faço do detalhamento do
Anexo VII, certamente sua sugestão poderá ser acatada.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço mais um tempo para que a
Deputada Maninha, recém-eleita Presidenta da COPA, possa trazer uma rápida mensagem, porque
isso inclusive compõe o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Temos todo o interesse em ouvir a
Deputada Maninha, mas precisamos obedecer à ordem de inscrição.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Mas ela não pode fazer um aparte à minha fala?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não. Eu neguei a palavra ao Deputado

Almir Moura há pouco.
Com a palavra o Deputado Almir Moura.
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero parabenizar

também o Relator. Nenhum de nós gostaria de estar no seu lugar, porque estaríamos nessa
situação de ter uma determinada quantidade de recursos disponíveis e receber pleitos bem
superiores.

O Relator inclusive já respondeu a pergunta feita pela Deputada Laura Carneiro sobre o TRT
no Rio de Janeiro, mas só quero complementar algumas informações. Eu não poderia deixar de
registrar a emenda proposta pelo Senador do meu partido Marcelo Crivella, para a qual apresentei o
Destaque nº 6. E por que ele fez essa proposta? Porque o prédio pegou fogo, como já foi dito aqui,
porém as pessoas não sabem como está funcionando desse prédio.

Temos 10 Varas da Justiça de Trabalho no Rio de Janeiro. E como funciona hoje a Justiça,
apesar da sua morosidade? Ela funciona com 5 Varas numa semana e 5 em outra. E isso está
fazendo a festa dos maus empregadores, como, por exemplo, empresas de ônibus. Hoje, no Rio de
Janeiro, sabendo disso, a empresa de ônibus demite o funcionário já e simplesmente lhe diz: vá à
Justiça. Esse funcionário vai passar 10 anos na Justiça tentando fazer um acordo, e uma audiência
será marcada 8 meses depois. Gerou-se esse absurdo exatamente porque as Varas da Justiça do
Trabalho do Rio de Janeiro não têm como funcionar, porque o prédio pegou fogo. Então, são 10
varas, que funcionam 5 numa semana e 5 na outra. Isso é preocupante. O Senador Marcelo Crivella
recebeu um cidadão que lhe pediu hoje oração. Ele não pediu justiça, mas uma oração. “Ore por
mim, porque me mandaram embora e disseram: vá à Justiça do Trabalho”. Sabem que não está
funcionando. Está tudo fechado.

A situação, portanto, é emergencial. A situação da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro é
quase de catástrofe. Vou fazer um apelo, junto com a bancada do Rio de Janeiro, ao eminente
Relator-Geral, o Deputado Jorge Bittar, para que contemple com algo mais essa minha emenda,
porque realmente é dramática a situação da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, sobretudo
porque os maus empregadores estão aproveitando-se disso para humilhar e subjugar ainda mais a
população carente.

Muito obrigado.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Respondo ao Deputado Almir Moura. Mais uma vez devo

reportar-me à fragilidade da posição do Relator-Setorial, que tem R$ 89 milhões de emendas
coletivas e apenas R$ 14 milhões de emendas individuais para atender a todos os setores e Poderes
da República. Ainda assim, Deputado, destinei rigorosamente 5% de todos os recursos para o caso
específico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Estado do Rio de Janeiro,
considerando a situação emergencial. É importante lembrar que estamos alocando R$ 4 milhões
para que o Relator-Geral possa ampliar essa proposta, que sei que aqui está em torno de R$ 180
milhões. Mas o Relator-Geral, evidentemente, vai fazer todos os ajustes necessários.

É importante lembrar que para a implantação das Varas da Justiça Federal no País inteiro
tive condições de alocar R$ 15 milhões; para o Supremo Tribunal Federal fazer a implantação de
seu sistema de informática no País inteiro, para atender inclusive ao processo eleitoral, aloquei R$ 8
milhões; para a Justiça do Trabalho como um todo, foram R$ 6 milhões; e para o Tribunal do
Trabalho do Rio de Janeiro, que, por essa questão emergencial, precisa ser lembrado no Orçamento,
5%, um total de R$ 4 milhões. Portanto, do ponto de vista do Relator-Setorial, em função dos apelos
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dramáticos que recebi de V.Exa., da Deputada Laura Carneiro, de todos os Deputados do Rio de
Janeiro, do Deputado Francisco Dornelles, de todas as pessoas que conseguiram fazer chegar até
mim sua preocupação, acho que atendi às necessidades na medida do possível.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra Senador Leonel Pavan.
O SR. SENADOR LEONEL PAVAN  - Senador Hélio Costa, primeiro, quero cumprimentá-lo

pelo brilhante trabalho que vem desempenhando, não apenas como Relator, mas como Senador da
República. Sou testemunha disso.

Hoje estou aqui não para defender meu Estado e meu Município, mas aqueles que nos
assessoram, para defender uma instituição que todos sabemos o quanto é importante para nós
Senadores desenvolvermos o nosso trabalho. Sem a UNILEGIS, certamente não teríamos o mesmo
sucesso que estamos tendo hoje no Senado Federal, fazendo um trabalho brilhante e comunicando-
o à população.

Já que existem 5 emendas, quero pedir ao Senador Hélio Costa, em nome dos profissionais
dessa instituição que tanto faz pelo Senado e pelo Brasil, que revise os valores constantes nelas. A
primeira refere-se à construção do Anexo III, que é o complexo arquitetônico do Senado Federal
concebido para oferecer condições para o desenvolvimento das atividades legislativas, que se
encontram atualmente no seu limite máximo. O objetivo maior dessa obra é proporcionar condições
logísticas essenciais ao bom funcionamento dos gabinetes dos Senadores. Lá existem bibliotecas, a
TV Senado, as Comissões, para melhorar o atendimento. A segunda é para a construção da sede da
Universidade Legislativa. Isso é de suma importância.

V.Exa. sabe que é preciso difundir informações sobre o processo legislativo e os trabalhos
realizados no Congresso Nacional para os Poderes da União, dos Estados e dos Municípios. Todos
nós somos testemunhas de que o trabalho exercido pela UNILEGIS na profissionalização e nos
cursos tem sido de grande utilidade para o Brasil. Por isso, também peço a revisão da emenda sobre
a construção da sede da Universidade Legislativa, da UNILEGIS.

A terceira emenda é aquela que tem como finalidade dotar a ação do processo legislativo dos
recursos mínimos necessários, como a execução de despesas com a manutenção e o funcionamento
do Senado Federal. Sabemos que são necessários a manutenção de equipamentos, de instalações; a
aquisição de materiais permanentes, de consumo, de passagens aéreas; o fornecimento de energia
elétrica e água; a prestação de serviços de telefonia e de telecomunicações. Houve vários reajustes e,
sem a correção dos recursos, dificilmente poderemos acompanhar a defasagem havida em relação
aos itens que citei.

A quarta emenda, Sr. Presidente e Sr. Relator, refere-se ao industrial gráfico, ao custeio de
despesas com insumos, ao custeio de despesas indiretas, à adequação do parque arquitetônico, à
locação de equipamentos, à manutenção de contratos de serviços e a outros itens que V.Exas.
conhecem muito bem. O serviço é prestado justamente por esses profissionais, que têm feito um
grande trabalho para o andamento do processo legislativo.

Finalmente, quero referir-me à quinta emenda, que é sobre os insumos para a Gráfica do
Senado Federal.

V.Exa. sabe que a Gráfica tem dado uma contribuição fantástica para encurtar distâncias
entre o Senador e as comunidades. A Gráfica tem prestado um serviço relevante. Sem ela,
certamente, teríamos dificuldade de nos comunicar com toda a sociedade brasileira.

Só para retificar, a quinta emenda é para o PRODASEN.
Portanto, peço ao nobre Relator-Geral que veja a possibilidade de ampliar os recursos para

essas 5 emendas.
Muito obrigado.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Senador Leonel Pavan, a preocupação que teve o Relator-

Setorial ao receber a missão foi procurar, juntamente com as assessorias da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, discutir com ambas as Mesas os projetos prioritários de uma e de outra Casa.
Desses entendimentos, concluímos que, inicialmente, teria de haver um equilíbrio orçamentário
entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a fim de que fosse feito um relatório, no
mínimo, democraticamente correto. Ou seja, o Senado Federal tem um total de 5 milhões de
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emendas apresentadas no contexto de 89 milhões de reais de emendas coletivas e 14 milhões de
reais de emendas individuais; e a Câmara dos Deputados, da mesma forma, tem 5 milhões de reais.
Cabe exclusivamente à Mesa da Câmara dos Deputados e à Mesa do Senado Federal decidir sobre a
prioridade de cada programa apresentado como proposta orçamentária dentro do relatório setorial.

Assim, concluímos que, tanto para a construção do Anexo III, que é o ponto número 1
levantado por V.Exa., quanto para a construção da sede da Universidade Legislativa, tão importante
no contexto da ampliação dos recursos humanos, tanto do Senado Federal quanto da Câmara dos
Deputados, para  o material legislativo amplamente utilizado pelo Senado Federal e, sobretudo, para
o trabalho extraordinário realizado pela Gráfica do Senado Federal, que atende também à Câmara
dos Deputados — tivemos oportunidade de conversar amplamente não só com o Diretor-Geral da
Gráfica, mas com toda sua assessoria — o melhor seria estabelecer o mínimo para ser destinado a
cada setor, ou seja, 1 milhão de reais dos  5 milhões disponíveis.

Conto, evidentemente, com o entendimento de V.Exa., na hora da discussão final do
Orçamento, junto ao Relator-Geral para que, atendendo à recomendação das Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, possa aumentar os recursos originalmente alocados. Por exemplo,
para a construção da sede da Universidade Legislativa, temos um PL de 5 milhões e 500 mil reais.
A emenda é de 4 milhões e 500 mil reais e apresento 1 milhão de reais.

Portanto, V.Exa. pode observar que não é tão ruim a proposta que faz o Relator-Setorial.
Da mesma forma, temos proposta de 21 milhões de reais para a Gráfica do Senado e uma

emenda solicitando 4 milhões e 195 mil reais. A proposta que faço de 1 milhão de reais é apenas
inicial e certamente será acolhida pelo Relator-Geral e que poderá atender dentro da proposta que
foi feita nas emendas dirigidas ao Relator-Setorial.

Todos os assuntos relacionados por V.Exa. podem ser defendidos junto ao Relator-Geral. A
proposta que faz o Relator-Setorial é seguir rigorosamente os valores que ele tem dentro dos
mínimos recursos disponíveis e dividi-los democraticamente entre todos os Poderes.

O SR. SENADOR LEONEL PAVAN - Agradeço ao Relator, porém, gostaria que S.Exa. desse
continuidade na fiscalização até o processo final para que possamos alcançar nossos objetivos.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Perfeitamente, Senador Leonel Pavan.
Muito obrigado pela sua contribuição. Como sempre, V.Exa. é brilhante nas exposições em

defesa dos interesses do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Bismarck

Maia.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Relator, reiterando as palavras do companheiro

de partido, Deputado Alberto Goldman, gostaria de ter um  conhecimento melhor, já que tenho 20
anos de trabalho no setor de turismo, desse Grupo Interparlamentar Nacional de Turismo para dar
sustentação ou não a eventual destaque que apresentarei.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA  - Nobre Deputado, tinha sido interrompido no instante em
que V.Exa. falava. Peço que faça novamente sua indagação.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Minha pergunta é sobre esse grupo da Associação
Interparlamentar de Turismo. Conheço todas as Comissões que tratam do assunto nesta Casa, e
não estou sabendo desse grupo nacional associado à  Associação Interparlamentar de Turismo.
Gostaria de obter maiores informações para dar ou não sustentação ao destaque que poderia vir a
apresentar.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Deputado Bismarck Maia, por ser classificado no GND-3,
o Grupo de Despesa nº 3, o Relator-Setorial não pode fazer nenhum corte. Não posso tocar no que
me foi apresentado dentro da classificação GND-3. O que posso fazer é encaminhar sua questão ao
Relator-Geral. V.Exa. pode fazer uma reivindicação como destaque junto ao Relator-Geral. O
Relator-Setorial só pode receber por se tratar de GND-3. Não tenho como mexer no GND-3. Só o
Relator-Geral pode fazê-lo.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Dessa forma, apresentarei o destaque e conversarei
com o Relator-Geral para tomar conhecimento.
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O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Deputado, não é da minha responsabilidade qualquer
entidade estar representada no Orçamento. Cabe-me apresentar ao Relator-Geral as propostas
oriundas dos Srs. Deputados e  Senadores.

Neste caso específico, não tenho competência sequer para cortar o que está proposto como
emenda dentro do GND-3. Só posso encaminhar para o Relator-Geral.

 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Senador João
Ribeiro.

 O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.
Deputados, em primeiro lugar, parabenizo o Relator pelo esforço. Meu colega Senador Hélio Costa
está numa área realmente complicada. São órgãos que dependem exclusivamente do Governo
Federal  para seu funcionamento, sobretudo os órgãos do Judiciário.

Antes de falar do destaque que apresentei, chamo atenção desta Comissão, sobretudo das
bancadas do Norte e Nordeste, para algo que já detectei, não no relatório do Senador Hélio Costa. O
que vi no relatório da Educação é algo jamais visto nesta Comissão. O critério de destinar dinheiro
para cada Parlamentar é válido para emenda individual e não para emenda de bancada.

Temos que acabar com as desigualdades regionais e não discriminar as bancadas do Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, sobretudo dos Estados mais pobres. Esta Comissão deve melhorar a
situação de cada Estado pobre.

Faço o alerta a esta Comissão de que, no momento da leitura do relatório da Educação,
pedirei verificação de quorum. Mobilizarei as bancadas para votar contra, porque esse relatório tem
de ser revisto.

É um absurdo o que vi nesta Comissão. Tenho todo o respeito pelo Deputado Narcio
Rodrigues, meu amigo pessoal, mas não posso admitir, sendo representante de um Estado do Norte,
que discriminem uma região que precisa de recursos do Orçamento da União.

Sr. Presidente, não posso admitir que seja dado o tratamento dispensado às emendas
individuais, que é direito de cada Parlamentar.  Posso dizer isso, porque, como Relator-Setorial,
adotei o critério da igualdade independentemente do Estado ser do Norte ou do Sul, da bancada ser
grande ou pequena.

Portanto, vou mobilizar as bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para não aceitarmos
essa discriminação com estas regiões. (Palmas.)

Sr. Presidente, para encerrar, quero fazer um pedido ao Senador Hélio Costa, que foi
atencioso com  o Tocantins ao atender a uma emenda de 30 milhões de reais com 2 milhões de
reais. Não é a menor emenda, porque a menor é da Educação, mas é a segunda menor em
atendimento. Peço a S.Exa. que analise. Se não puder atender, converse com o Relator, porque a
construção de centros integrados de cidadania em Municípios é muito importante. Esse é um
programa novo muito importante para a implementação da cidadania nos pequenos Municípios
brasileiros.

 Portanto, peço a V.Exa. que veja com atenção a Emenda nº 0001.
Parabéns, Senador Hélio Costa. V.Exa. pelo menos não discriminou os Estados brasileiros

mais pobres.
Muito obrigado.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Muito obrigado, Senador João Ribeiro.
A minha preocupação ao fazer a distribuição dos poucos recursos destinados ao Relator-

Setorial foi obedecer ao mínimo do percentual.
 No caso específico da proposta da bancada do Tocantins, que veio da Secretaria dos Direitos

Humanos e é considerado um projeto atípico, para construção de centros integrados de cidadania
em Municípios do Estado, tem a emenda solicitando 32 milhões de reais. A proposta que fiz, de 2
milhões de reais, representa cerca de 2,5% de todo o recurso orçamentário disponibilizado para o
Relator-Setorial, ou seja, 89  milhões de reais para  emendas de Comissões, bancadas e coletivas e
14 milhões de reais para emendas individuais.

 Senador João Ribeiro, tenho tido a preocupação de levar ao conhecimento dos responsáveis
pelas propostas estaduais as dificuldades que teve o Relator-Setorial. V.Exa., que é Relator-Setorial
da Defesa, sabe perfeitamente a situação que estamos vivendo. Às vezes, o Relator-Setorial fica
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limitado a distribuir recursos mínimos entre todas as propostas, a fazer sugestões ao Relator-Geral
e a defender intransigentemente algumas posições que sabemos serem prioritárias.

No caso específico da bancada do Tocantins, do projeto da Secretaria dos Direitos Humanos,
saiba V.Exa. que contará sempre com o apoio do Relator-Setorial junto ao Relator-Geral.

Muito obrigado a  V.Exa. pelas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Anivaldo

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

minha intervenção ao apreciar o relatório é no sentido de buscar maior esclarecimento a respeito do
posto do INCOR em Brasília.

A Câmara dos Deputados está destinando 8 milhões de reais e o Senado também está
destinando 8 milhões de reais, somando um total de 16 milhões de reais.  Esse posto,  parece-me,
vem sendo construído em ritmo de tartaruga. Ele já está há 4 anos sendo trabalhado. Queria saber
do Relator se há algum informe sobre a  conclusão dessa obra em 2004. Qual foi a força maior que
motivou a destinação desses recursos? Eles estão sintonizados com o cronograma de execução
dessa obra?

A validade da obra não está em discussão. O que está em discussão é que, no decorrer de 4
anos, a Câmara e o Senado destinaram recursos, e a obra não foi executada.

 A par disso, queria que S.Exa. falasse um pouco mais dessa obra.
 Queria ainda acrescentar algo no rumo da fala do Senador João Ribeiro sobre o relatório da

área da Educação.
Certamente, essa área é de grande valia para o Estado do Pará, mesmo porque criamos uma

Universidade Federal Rural não do Pará, mas de toda a Amazônia, e ela precisa de recursos até para
justificar sua existência, para fazermos sua extensão para outros Estados da Amazônia.

Temos lá um hospital  universitário, o Barros Barreto, que precisa de recursos para compra
de equipamentos e sua modernização. Os recursos destacados não guardam nenhuma sintonia com
nossas necessidades. Os critérios adotados pelo Relator continuam aumentando a desigualdade
regional.

Esse relatório da Educação, dos recursos destinados ao nosso partido, é o pior  para o
Estado do Pará. Somo minhas preocupações às levantadas pelo Senador João Ribeiro e por vários
Parlamentares da bancada do PSDB de outros Estados,  que estão  sendo verdadeiramente
prejudicados.

Vou aguardar a fala do Relator.
Peço desculpas por ter abordado assunto extrapauta de nossa discussão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Não é extrapauta, nobre Deputado.

V.Exa. apenas antecipa a discussão do relatório preliminar da Educação, mas suas críticas são
pertinentes.

Com a palavra o Senador Hélio Costa.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Deputado Anivaldo Vale, este posto avançado do INCOR é

fruto de um convênio entre o INCOR de São Paulo e o Hospital das Forças Armadas. Nenhuma
emenda foi colocada nesse sentido. Existe uma dotação de 8 milhões de reais feita pela Câmara dos
Deputados e outra de 8 milhões de reais feita pelo Senado da República para serem utilizadas na
implantação desse posto avançado.

Não tenho o detalhamento de como a obra será feita, nem de quando será iniciada. O fato é o
seguinte: não tenho como colocar nenhuma dotação para ela, uma vez que não houve emenda. Não
havendo emenda para aquele setor, o Relator-Setorial não pode fazer uma dotação.

Portanto, fica exclusivamente a critério do Relator-Geral, mais uma vez, atender a essa
questão.

Até mesmo o Relator-Geral vai ter dificuldades, porque não houve nenhuma emenda.
O que posso antecipar é que, para o ano que vem, os Deputados e os Senadores tenham a

preocupação de destinar uma emenda nesse sentido, porque senão vamos cair no mesmo problema,
prejudicando a destinação de recursos para essa obra tão importante.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o nobre Líder do nosso partido,

Deputado José Carlos Aleluia, apresentou 2 emendas individuais que simplesmente não receberam
parecer. São 2 emendas de cancelamento da Unidade Orçamentária “Gabinete da Presidência da
República”. Uma trata do cancelamento de 100 milhões de reais para publicidade e, outra, do
cancelamento de 3 milhões e 800 mil reais para passagens aéreas.

Quero perguntar a V.Exa. como podemos proceder, na medida em que não foi dado parecer.
Se fossem emendas de texto, segundo nossas regras, elas serias analisadas pelo Relator-

Geral. Mas  são de cancelamento. Portanto, devem ser analisadas pelo nobre Relator Hélio Costa.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Deputada Laura Carneiro, mais uma vez devo me

reportar aos valores destinados aos diversos setores. Especificamente no caso do Poder Executivo, é
de 20,94%.

Em determinado momento, é importante ressaltar a posição frágil do Relator-Setorial. Por se
tratar do GND-3, o Relator-Setorial não pode cortar, não pode aumentar, não pode diminuir, não
pode tocar. Compete exclusivamente ao Relator-Geral fazer qualquer alteração no GND-3 por se
tratar de cancelamento.

O que posso fazer, Deputada Laura Carneiro, é redigir uma nota técnica para o Relator-Geral
dizendo que recebi de V.Exa. esse apelo para que ele possa atendê -lo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Muito obrigada, Senador Hélio Costa.
V.Exa., como sempre, além de gentil, é da maior eficácia. Tenho certeza de que sua nota

técnica mostrará ao Relator-Geral a necessidade de se pronunciar sobre 2 emendas de autoria do
nobre Líder do meu partido, Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Sr. Deputado Wilson
Santiago.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, temos acompanhado as discussões
sobre os pareceres dos Relatores-Setoriais. Na verdade, apesar de não ser bom fazer isso, temos de
entender que as dificuldades estão sendo muito grandes. S.Exas. estão limitados a um teto mínimo
de recursos, e, por isso, têm grandes dificuldades para dividir esses recursos ou optar por
prioridades.

O Senador Hélio Costa tem encontrado essas dificuldades. Acompanhamos de perto seu
trabalho. S.Exa. está de parabéns pelo relatório que apresenta.

Sr. Presidente, nesta Comissão, temos de nos unir com o objetivo de recuperar ou melhorar
as emendas das bancadas para a divisão desses recursos com todas as regiões do País.

O segundo ponto que gostaríamos de registrar nos Anais desta Comissão é a nossa
insatisfação com os critérios adotados para distribuição dos recursos das emendas parlamentares.
Da forma como estão sendo distribuídos, ou seja, levando-se em consideração os repasses dos
últimos 4 anos, estaremos contribuindo cada vez mais para a continuidade do empobrecimento das
regiões mais pobres deste País. Se forem levados em consideração esses critérios, nunca teremos
condições de contribuir para a diminuição da miséria no Nordeste e no Norte do País, já que temos
bancadas menores. Logicamente, nunca teremos condições de alcançar os limites que chegam para
os grandes Estados da Federação.

Portanto, o critério principal deve ser o do índice de pobreza da região para que tenhamos
condições de diminuir a miséria e contribuir para o crescimento das regiões mais pobres deste País.

Concordo com o Senador João Ribeiro. Fomos surpreendidos com os valores destinados à
grande maioria dos Estados na forma de emendas parlamentares. A Paraíba, recebeu, na área do
Ministério da Educação, apenas 1 milhão e 100 reais. Esse  valor corresponde a menos de 50% das
emendas individuais dos Parlamentares.

Precisamos corrigir isso para fazer com que os Estados mais pobres sejam contemplados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Gostaria de informar ao Plenário que

estamos discutindo o relatório setorial do Setor 1 — Poderes de Estado e Representação, que tem
como Relator-Setorial o ilustre Senador Hélio Costa. No momento oportuno, iremos fazer a
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discussão desse assunto que está sendo trazido previamente à discussão de forma apaixonada, que
é a questão do relatório do setor Educação e Esportes.

No momento, gostaria que os nobres Parlamentares se ativessem à discussão do relatório
sobre Poderes de Estado e Representação.

Com a palavra o Sr. Deputado José Rocha.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Sr. Presidente, se me permite, gostaria de fazer uma

rápida explanação sobre as observações do Deputado Wilson Santiago.
Este ano, Deputado, o Orçamento é feito como Orçamento real. O Relator-Geral terá ainda

mais dificuldades que o Relator-Setorial, na medida em que este ano suas propostas refletem os
recursos realmente disponíveis. O Relator-Geral deve ter 1 bilhão e 600 milhões para atender a
todas as propostas individuais e coletivas. Evidentemente, o Relator-Setorial fica com muito menos
recursos. Pelo menos desta vez não ficaremos com a frustração de termos milhões de reais
destinados a determinados projetos para alguns Estados, e, quando chegar no fim do ano, vermos
que nenhum recurso foi liberado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras e Srs. Parlamentares, o Relatório do

Senador Hélio Costa realmente deixa a desejar quanto aos recursos necessários e indispensáveis ao
custeio das eleições do próximo ano. A Bahia, por exemplo, com sua dimensão,  com seus 417
Municípios, terá apenas 50.000 reais para realização do pleito eleitoral. Isso é totalmente
inadmissível, não condiz com o que propõe o Tribunal Superior Eleitoral, nem tampouco o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia para esse fim.

Certamente, ficará inviabilizada a realização das eleições. São apenas 50.000 reais para
capacitação de recursos humanos no Estado da Bahia.

Portanto, apelo para o Sr. Relator no sentido de acolher o Destaque nº 5, apresentado pelo
Senador César Borges, ou melhor, acatar a emenda da Comissão de Constituição e Justiça do
Senado Federal para que possamos dispor, tanto no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral quanto
dos Tribunais Regionais Eleitorais, dos recursos indispensáveis para a realização das eleições.

Apresentamos vários destaques. O meu é o de nº 55. O do Deputado Luiz Carreira é o de nº
5. Apresentei esse destaque, Sr. Relator, para que V.Exa. possa dar atenção mais detalhada à
Emenda nº 60030001, que veio da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

Com isso, certamente, estaremos atendendo a todos os Estados brasileiros e especialmente
ao Estado da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
 O SR. SENADOR HÉLIO COSTA   - A minha preocupação, Deputado José Rocha, é que

V.Exa., primeiro, saiba que a proposta de 50.000 reais apresentada foi acolhida para os pleitos
eleitorais, especificamente na Bahia. São 50.000 reais na forma de emenda individual.

No que diz respeito ao destaque apresentado pelo Senador César Borges para a Emenda nº
6003001, esta dispõe sobre recursos para o ano que vem do total de 312 milhões 270 mil para
atender a todo o País, evidentemente. Não se trata de emenda que tenha poucos recursos. A
emenda que foi indicada ao Relator-Setorial é no valor de 120 milhões de reais.

Bom, se vamos ter 312 milhões e 270 mil reais para todo o processo eleitoral, no ano que
vem, evidentemente, coloquei 500.000 reais. Já existe tanta disponibilidade no setor, que teria
dificuldades para, do total de 89 milhões que tenho para dedicar a todos os setores da República,
colocar no próximo pleito eleitoral mais dinheiro sabendo que o Relator vai aceitar a emenda de 120
milhões, de reais. Não sei quanto ele vai dar, mas a proposta de 120 milhões vai ser acolhida, pelo
Relator-Geral.

A segunda observação é que, no caso específico do pleito eleitoral, com o recurso de 312
milhões de reais, o Tribunal Superior Eleitoral pode atender a uma proposta existente tanto no
Senado quanto nesta Casa que, lamentavelmente, ainda não chegou ao estágio de ser discutida em
termos finais no plenário. Trata-se da questão do voto digital. Só a implementação da assinatura
digital nas urnas no ano que vem deve custar de 100 a 150 milhões de reais. Curiosamente, o
Tribunal Superior Eleitoral decidiu acatar a proposta transformada em projeto de lei e depois em lei,
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em outubro passado, e sancionada pelo Presidente da República que acaba com o voto impresso,
sob a argumentação de que o voto impresso custaria 300 milhões de reais para ser implantado.

Bom, se custasse 300 milhões, todo o dinheiro destinado ao Tribunal Superior Eleitoral não
daria sequer para atender a essa demanda.

Espero que esses 312 milhões de reais sejam aplicados nos pleitos eleitorais a serem
realizados em todos os Municípios brasileiros.

A Bahia, nobre Deputado, tem 417 Municípios. Minas Gerais tem 853. Estamos na mesma
situação. Cada cidade de Minas Gerais, como cada cidade da Bahia, de São Paulo, vai ter a mesma
dificuldade. Só espero que o TSE saiba usar esses recursos e que o Relator possa acolher.

Não posso acolher o destaque do Senador César Borges, mas farei uma observação para o
Relator-Geral, evidentemente, como uma recomendação do Relator-Setorial.

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

O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI  - Sr. Presidente, minha observação é sobre as reuniões
que o Comitê Financeiro está fazendo com as bancadas.

Como faltam ainda muitas bancadas para se reunir, queremos, enquanto bancada gaúcha,
fazer um pedido. Nós, da bancada gaúcha, não concordamos com o critério que o Comitê Financeiro
elaborou, que é sobre a média dos Orçamentos dos últimos 3 anos. Por que razão?

Porque a bancada gaúcha está sendo penalizada. Queremos que isso seja revisto neste
momento para que se faça uma média geral na questão da Comissão.

Primeiro, não é possível considerar apenas as propostas orçamentárias dos últimos 3 anos.
É preciso buscar também os investimentos e os gastos por Estado.

Segundo, não é possível comportar nos relatórios setoriais a questão das estatais, porque
somente 2 Estados brasileiros têm estatais com número elevado de recursos: o Rio de Janeiro e o
Rio Grande do Sul. Queremos retirar as estatais desse critério para que possamos repactuar na
distribuição de recursos para cada bancada.

Portanto, estamos encaminhando um documento à Mesa com vistas à repactuação do
montante dos recursos federais com o conjunto das bancadas  para que o Rio de Janeiro e o Rio
Grande do Sul não sejam prejudicados.

Se isso não acontecer, pediremos verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Ary Vanazzi, o relatório

do Comitê de Receita será discutido logo a seguir. Na oportunidade, V.Exa. poderá apresentar sua
observação.

Com a palavra o Senador César Borges.
O SR. SENADOR CÉSAR BORGES - Sr. Presidente, de certa forma, estaria atendido com a

explicação dada anteriormente pelo Senador Hélio Costa.
Minha preocupação é a mesma do Deputado José Rocha, ou seja, que o Tribunal Superior

Eleitoral tenha recursos para enfrentar as demandas que terá no próximo ano, que será de eleição
municipal.

O parecer do Relator fez o acatamento de mais recursos para outros Tribunais Superiores,
mas não fez o mesmo para o Tribunal Superior Eleitoral, que terá um ano de muitos gastos. Por
isso, fiz o destaque para a proposta de 52 milhões de reais.

Sei da dificuldade de S.Exa. para fazer a distribuição dos recursos, que são escassos. Como
ele disse, tem 89 milhões de reais para distribuir, que não poderiam ir só para o Tribunal Superior
Eleitoral.

No entanto, é necessário reforçar a dotação do Tribunal Superior Eleitoral. Senão, teremos a
possibilidade de enfrentar enormes dificuldades para a realização das eleições municipais, com
graves prejuízos para a democracia brasileira em 2004.

 Peço, mais uma vez, compreensão ao Senador Hélio Costa para verificar  a possibilidade de
destinar mais recursos em seu relatório para o Tribunal Superior Eleitoral. Não sendo possível, que
efetivamente faça o que se comprometeu a fazer, isto é, encaminhar meu destaque para apreciação
do Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Hélio Costa.
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O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Senador César Borges, insisto em dizer que a emenda
individual de 50.000 reais para capacitação profissional no TRE da Bahia está acatada. É pouco,
mas ela está acatada.

E vou além, Senador César Borges. Farei uma exposição de motivos baseada nos
argumentos de V.Exa. Para o Relator-Setorial, isso seria praticamente desnecessário, uma vez que a
proposta orçamentária é de 312 milhões de reais e a emenda apresentada é de 120 milhões.
Imagine V.Exa. que, com 89 milhões de reais para distribuir a todos os Poderes da República, o que
pode fazer o Relator-Setorial?

Fiz a alocação de 500.000 reais apenas como indicação para que o Relator-Geral encontre o
caminho, já que dentro da relatoria setorial não há recursos suficientes.

O SR. SENADOR CÉSAR BORGES - V.Exa. destinou mais recursos, por exemplo, ao
Tribunal Superior do Trabalho.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Tive a oportunidade de conversar por cerca de 1 hora com
o Ministro Nelson Jobim, quando lhe apresentei minha proposta setorial. Não recebi nenhuma
reivindicação especial do Tribunal Superior Eleitoral. Recebi a indicação para conversar, o que fiz
longa e detalhadamente com o Ministro Nelson Jobim.

Muito embora tenha entendido que o PL seja de 312 milhões e 270 mil, o máximo que posso
compreender é que, com uma emenda de 120 milhões e a pretensão do Relator-Geral de acatar a
emenda, o TSE esteja satisfeito.

Portanto, Senador César Borges, não tive nenhuma reivindicação além da que V.Exa. está
fazendo neste momento.

O SR. SENADOR CÉSAR BORGES - V.Exa. tem consciência de que 500.000 reais é apenas
uma janela para se complementar.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Exclusivamente uma janela.
O SR. SENADOR CÉSAR BORGES - E vai encaminhar meu destaque de 52 milhões ao

Relator-Geral.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Perfeitamente.
O SR. SENADOR CÉSAR BORGES - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Tadeu

Filippelli.
O SR. DEPUTADO TADEU FILIPPELLI - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

inicialmente, gostaria de parabenizar o Relator, Senador Hélio Costa, pelo brilhante trabalho de
montagem desse relatório e de reconhecer sua dificuldade em atender às demandas ante as
disponibilidades existentes, o que se torna um jogo de xadrez difícil para S.Exa.

Porém, queria reafirmar a importância do Destaque nº 058, da bancada do Distrito Federal,
que trata da implantação dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Como foi ressaltado pelo Deputado Wasny de Roure, Brasília, inicialmente, uma cidade
planejada para abrigar entre 500 e 600.000 habitantes, hoje, aos 43 anos, está com mais de 2
milhões de habitantes. Apresentou-se esse destaque para  tentar elevar ou recompor pelo menos
parcialmente a emenda original da bancada do DF, de extrema importância para a implantação dos
Juizados Especiais do Distrito Federal.

Muito obrigado.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Deputado Tadeu Filippelli, V.Exa. não estava presente

quando seu colega de bancada do Distrito Federal tocou na questão da Emenda nº 71080010, que
diz respeito à implantação de Juizados Especiais Civis e Criminais no Distrito Federal. Levei em
consideração, no momento em que respondi à questão feita pelo seu colega de bancada, que no PL
de 8 milhões e 600 mil reais tem uma emenda de 26 milhões de reais, que foi acatada em parte pelo
Relator-Setorial no valor de 2 milhões de reais, o que, percentualmente, está bem acima de tudo o
que foi acatado em outros setores de que participei.

Portanto, pode ter certeza de que a reivindicação de V.Exa. está atendida.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pauderney

Avelino.
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O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
chamamos a atenção do Sr. Relator, Senador Hélio Costa, para os destaques que estamos
apresentando em nome da Comissão Diretora da Câmara dos Deputados.

Pediríamos a atenção ao Sr. Relator, porque esses destaques são assinados por vários
Líderes, por vários integrantes da Mesa Diretora da Câmara, e são destaques de emendas
consideradas importantes para o funcionamento da Câmara dos Deputados e os trabalhos dos Srs.
Parlamentares.

O primeiro visa recompor dotações para pessoal e encargos sociais e valores alocados na
dotação da Casa destinados especialmente à admissão de servidores e a reestruturações diversas
previstas para o exercício de 2004, tendo em vista que tais gastos não foram devidamente
contemplados na Lei Orçamentária nem nas emendas apresentadas.

Outro destaque visa a recompor os valores relativos ao custeio administrativo e operacional
do órgão, contemplando a correção inflacionária das cotas de passagens aéreas e as despesas
contratuais, bem como as reformas dos gabinetes do Anexo IV, tendo em vista que tais gastos não
foram atendidos na Lei Orçamentária nem nas emendas apresentadas.

Ainda outro destaque visa recompor os recursos necessários às reformas que se pretende
realizar nos gabinetes do Anexo IV, bem como no Centro de Documentação e Informação. Tais
valores também não foram contemplados na Lei Orçamentária, nem nas emendas apresentadas.

Outro destaque diz respeito à complementação da dotação necessária à fase inicial de
construção do Anexo V, em 2004, tendo em vista as novas especificações do empreendimento, visto
que o valor pleiteado não foi contemplado na emenda apresentada.

O próximo destaque visa ao cumprimento, no âmbito do ex-Instituto de Previdência dos
Congressistas, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2003, a Lei da Anistia, com o fito de
assegurar recursos para o pagamento das aposentadorias e pensões de Parlamentares declarados
anistiados e vinculados ao ex-Instituto, levando em conta que as obrigações do extinto Instituto
foram legalmente transferidas a este órgão.

Tais recursos foram insuficientemente contemplados na emenda apresentada na lei
orçamentária e, portanto, carecem de urgente reposição.

O último destaque objetiva alocar os recursos indispensáveis às reformas em 9 blocos de
apartamentos funcionais destinados à residência dos Srs. Parlamentares.

Referidas reformas resultará em economia orçamentária com a redução de pagamento de
auxílio-moradia, além de permitir a preservação do patrimônio público sob domínio da Câmara dos
Deputados.

São esses os destaques apresentados à Comissão pela Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados para que V.Exa., ao tomar conhecimento, possa contemplá-los para o bom andamento
dos trabalhos desta Casa parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Deputado Pauderney Avelino, tive a oportunidade de

esclarecer ao Plenário no início desta sessão que tive a preocupação de conversar detalhadamente
com as Mesas da Câmara e do Senado a respeito das propostas recebidas pelo Relator-Setorial. Fiz
um acordo democrático e cavalheiresco, no qual 5 milhões de reais seriam destinados à Câmara dos
Deputados e 5 milhões de reais, ao Senado.

No caso da Câmara, de todos os setores levantados por V.Exa., a própria Mesa encarregou-
se de indicar ao Relator-Setorial os pontos que queria destacar.

Assim, dos 5 milhões de reais destinados à Câmara dos Deputados, a própria Mesa decidiu
pelo processo legislativo, que tem no PL R$ 1.515.510.871,00 e tem uma emenda de R$
104.135.000,00.

Fiz a alocação de R$ 4.900.000,00  por sugestão da própria Mesa da Câmara. O restante,
que seria exatamente 30 mais 50 mais 20, foi rigorosamente determinado pela Mesa da Câmara.

No que diz respeito à questão previdenciária dos pensionistas do extinto Instituto de
Previdência do Congresso, a sugestão que tive era que o crédito suplementar, no decorrer do ano
que vem, vai resolver qualquer questão pendente que não esteja coberta dentro da proposta
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existente neste momento, a emenda de R$ 7.898.710,00 ou o PL, onde já constam R$
58.991.000,00.

Minha proposta de R$ 30.000,00 reais não pode sequer ser entendida como proposta
modesta ou medíocre. Estou rigorosamente atendendo à sugestão da Mesa da Câmara.

No que diz respeito às admissões que V.Exa. levanta com muita propriedade, é importante
ressaltar que estou pedindo ao Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar, que faça um detalhamento do
Anexo VII, que trata das despesas de pessoal, que ele faça o detalhamento de que o valor de 250
milhões de reais seja incluído na reserva de contingência para despesas com pessoal e encargos
sociais dos Poderes Legislativo e Judiciário.

Entendo que, dessa forma, o Relator-Geral vai atender plenamente  à preocupação de V.Exa.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, está inscrito o Deputado

Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, Sr. Relator, Senador Hélio Costa, os

destaques defendidos pelo Deputado Pauderney são de minha autoria, juntamente com outros
Parlamentares. Os da Mesa, Destaques nºs 81, 82, 83 e 79, já foram discutidos e temos seu
posicionamento.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Indispensável dizer que vou acrescentar a sugestão de
V.Exa. à proposta do Deputado Pauderney Avelino para encaminhar todas as reivindicações ao
Relator-Geral.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Está bem.
Além desse assunto, Senador Hélio Costa, agradeço a V.Exa. o atendimento no que se refere

à emenda para a modernização e instalação da Justiça Federal nos Estados do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo. O Deputado Dornelles nos pediu empenho especial para apresentar o destaque,
para que o pedido fosse considerado.

V.Exa. já fez o atendimento de ofício, logo, apenas registramos o atendimento da emenda da
Comissão de Fiscalização e Controle, no valor de 1 real, que consta do relatório publicado, para 1
milhão de reais, conforme seu ofício enviado ao Relator-Geral do Orçamento.

Solicito apenas a confirmação de V.Exa. Faço este agradecimento em nome do Deputado
Dornelles pela atenção dada à matéria, tão importante para os Estados do Rio de Janeiro e Espírito
Santo.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Inicialmente, Deputado Ricardo Barros, havia o
entendimento de que a emenda não podia ser acolhida pelo Relator-Setorial porque ela se destinava
apenas a uma Unidade da Federação, o Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, veio a
interpretação da Assessoria de que, por se tratar de emenda regional, que contemplava, na verdade,
os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, então ela poderia, sim, ser considerada.

Da mesma forma, havia a preocupação de que não pudéssemos atender com a emenda o
setor da Justiça, quando, na verdade, o antecedente do ano passado nos leva à indicação de que
isso era possível.

Pelas razões expostas o Relator-Setorial fez, a pedido do Deputado Dornelles e de V.Exa., o
adendo ao relatório apresentado à Área Temática I, elevando de 1 para 1 milhão de reais a dotação
especial para o Tribunal Regional Federal da Segunda Região.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Então, Sr. Presidente, fica desde já retirado o
destaque apresentado para a discussão da matéria, uma vez que o Relator já atendeu o pedido de
ofício. Damo-nos por satisfeitos pelo seu atendimento.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Muito obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deferido.
Tem a palavra a Senadora Lúcia Vânia, última oradora.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, em primeiro

lugar, cumprimento o Sr. Relator pelo relatório.
Manifesto minha compreensão sobre o esforço de V.Exa., Sr. Relator, sabendo das restrições

que o Sub-Relator tem diante do número e da demanda dos Parlamentares e dos Estados.
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Defendo ainda a emenda que trata do abuso sexual da criança e do adolescente. V.Exa. é
testemunha do esforço da Senadora Patrícia Saboya Gomes no sentido de fazer com que a CPI vá
em frente. V.Exa. sabe que inclusive ela está sendo objeto de denúncias, de perseguições de toda
ordem, porque a CPI mexe num dos problemas mais graves do País: a exploração de crianças e
adolescentes.

Portanto, em nome da Senadora Patrícia Saboya Gomes, que preside a CPI de Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, em nome da Comissão de Assuntos Sociais, na condição de sua
Presidenta, apelo para V.Exa. no sentido de contemplar com um pouco mais de recursos essa
emenda de extrema importância, para dar cobertura às vítimas de abuso sexual no País, em todos
os cantos, especialmente nas regiões menos desenvolvidas.

Portanto, conto com o apoio de V.Exa. a fim de que a emenda seja contemplada com um
pouco mais de recursos, de acordo com a disponibilidade do Relator.

Agradeço a V.Exa., ao Presidente e aos companheiros a oportunidade, ao mesmo tempo em
que manifesto minha satisfação em estar de volta a esta Comissão.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Senadora Lúcia Vânia, o que fez o Senador Hélio Costa,

como Relator-Setorial (falha na gravação) nas últimas semanas foi uma verdadeira “escolha de
Sofia”.

No caso específico dessa proposta, que vem da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, ela trouxe um problema que, além de ser técnico, acabou também sendo um problema
de ordem social, porque a emenda da Comissão de Constituição e Justiça tinha 2 destinações, e
tecnicamente ela só poderia atender a uma. Não podíamos atender a ambas. Resolvemos atender a
da construção, reforma e ampliação de centros de reabilitação do menor infrator.

Por outro lado, tivemos a preocupação de rever todas as propostas que estão incorporadas
dentro da Secretaria de Direitos Humanos, ligada à Presidência da República.

Tive oportunidade de conversar longamente com o Ministro Nilmário Miranda e pedir a ele
que me indicasse quais os setores que poderíamos atender de forma melhor, que pudéssemos
melhor contemplar dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Foi exatamente partindo do Ministro
Nilmário que tomamos a decisão. A “escolha de Sofia”, na realidade, foi o atendimento à construção,
reforma e ampliação de centros de reabilitação do menor infrator, na medida em que tecnicamente
não podíamos atender a ambas; tínhamos que escolher uma.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Senadora Lúcia Vânia ainda está com
a palavra.

A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Solicito que o Relator pelo menos faça a recomendação
da ampliação dos recursos na relatoria-geral, se não for possível contemplar as emendas nesta
Comissão. Assim, retiraria meu destaque.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Perfeitamente, Senadora, com o maior prazer. Tem sido
regra geral do Relator-Setorial fazer sempre a indicação para o Relator-Geral, na medida do possível
pedindo a ele que aumente a dotação que o Relator-Setorial não pôde fazer.

Volto a ressaltar a limitação do Relator-Setorial, com 89 milhões apenas para poder
distribuir entre todos os Poderes da República. Assim, tenho encaminhado rigorosamente todas as
propostas contidas no relatório setorial para o Relator-Geral. Vou fazer rigorosamente a mesma
coisa com a proposta de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra, pela ordem, o Deputado
Machado, que estava inscrito, mas S.Exa. não estava presente e não foi chamado.

O SR. DEPUTADO MACHADO - Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Senadores, Sr. Relator, com relação àquela questão

apresentada pela Deputada Laura Carneiro sobre as 2 emendas de cancelamento, de autoria do
Deputado Líder do PFL José Carlos Aleluia, a decisão de V.Exa. me deixou em dúvida, porque diz o
relatório preliminar o seguinte. Foi excluída a possibilidade de cancelamento pelas relatorias
setoriais, a fim de gerar recursos para atendimento de emendas à despesa, às dotações consignadas
a outras despesas correntes GND-3.
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A intenção do Deputado José Carlos Aleluia, quando apresentou a emenda era exatamente a
de cancelar, mas a emenda não gera recursos para atendimento de outras emendas.

Então, apelo para V.Exa., porque estou apresentando 2 destaques e sei que V.Exa. dará a
eles a atenção merecida.

Muito obrigado.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Perfeitamente, Deputado Machado. Vamos encaminhar

para o Relator-Geral a recomendação levantada inicialmente pela Deputada Laura Carneiro e
incorporar a sua observação. Tenho certeza de que o Relator-Setorial não podia, tecnicamente,
mexer no GND-3, mas o Relator-Geral evidentemente pode atender a V.Exa.

Sr. Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, a intenção do Relator-Setorial é possibilitar que
as Sras. e os Srs. Deputados e Senadores tenham a oportunidade de trabalhar junto ao Relator-
Geral no sentido de melhorar suas posições, de ter o melhor atendimento das suas propostas, das
emendas, sejam elas de Comissão, de bancada, coletivas ou individuais. Mais uma vez volto a
ressaltar que coube ao Relator-Setorial apenas o trabalho de dividir, praticamente, a miséria, quer
dizer, o minimum minimorum disponibilizado pelo Relator-Geral para o Relator-Setorial; foi dividido
de forma democrática, muito conscienciosa, de forma a atender todas as reivindicações
encaminhadas o Relator-Geral.

Encerro a minha participação agradecendo a cada um dos senhores e senhoras a atenção.
Lembro determinada fábula mineira que ocorreu no Governo do ilustre ex-Governador e hoje uma
das figuras mais conhecidas da história de Minas Gerais, que foi Benedito Valadares. Num
determinado momento, havia certa reivindicação feita ao Governador para que fosse construído um
prédio na Praça da Liberdade, que fica diante do Palácio da Liberdade, em Minas Gerais. O
Governador recebeu um grupo de senhoras que se opunha à construção do prédio e disse a esse
grupo de senhoras que entendia perfeitamente a reivindicação delas, e que elas estavam com a
razão, que ele não ia construir o prédio. Meia hora depois, veio um grupo de empresários e políticos
exigindo que o Governador construísse o prédio. Ele, então, disse que iria construir o prédio, porque
realmente já não havia mais espaço nas dependências públicas e o prédio era necessário. Um
assessor, que estava do lado, disse: “Governador, não estou entendendo o senhor. O senhor, há
poucos minutos, disse para o grupo de senhoras que elas estavam com a razão quando pediram para
não construir o prédio e agora chega o grupo de empresários e o senhor diz que eles também estão
com a razão.” Ele virou para o assessor e disse assim: “E não é que o senhor também está com a
razão?”

Na verdade, termino minha manifestação com base na fábula mineira: todos temos razão.
Lamentavelmente, o dinheiro é muito pouco para atender a todos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão e, em

conseqüência, o prazo de destaques. O parecer é favorável.
Em votação o relatório setorial referente à Área Temática I, por (ininteligível)  alterações

decorrentes do adendo...
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Como é que é, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ...ressalvados os destaques.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Está votando agora o texto, então, Sr.

Presidente? Votação do texto?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Texto do relatório exclusivamente,

ressalvados os destaques. O relatório e o adendo.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sim, está votando o relatório, ressalvados os

destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Exatamente.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR  - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de

ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já estamos em votação, Deputado.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Depois de votado, não se pode mais apresentar

destaque?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Peço a V.Exa. que aguarde uns 3 minutos, porque estou

redigindo o destaque que gostaria de apresentar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, já anunciamos a votação na

Câmara, já houve votação na Câmara. V.Exa. poderá apresentar o destaque ao Relator-Geral.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovados os destaques no Senado.
Passaremos agora à apreciação da Área Temática X, Planejamento e Desenvolvimento

Urbano.
O Relator-Setorial é o Deputado José Carlos Elias, a quem convidamos a comparecer à

mesa.
Enquanto o Relator se apresenta, anunciamos que à tarde, às 14h, votaremos o relatório de

receitas.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - A questão do relatório de receitas deve ser

discutida ainda antes da votação em virtude daquele fato superveniente ocorrido ontem, que é a
aprovação da reforma tributária em primeiro turno no Senado Federal.

Consta que essa reforma tributária teria sido aprovada com o acordo de que o
desenvolvimento regional seja integralmente executado no ano que vem, não na condição de recurso
de financiamento e, sim, de investimento para os Estados.

Consideramos, no relatório de receitas, apenas 350 milhões de reais para o Fundo de
Desenvolvimento Regional. Portanto, o Fundo, que tem na sua totalidade 2 bilhões e 100 milhões de
reais, deverá ser totalmente implementado no próximo ano.

Assim sendo, gostaria que o Relator pudesse comprovar essa informação, porque, se ela for
verdadeira, terá de ser refeito, a meu ver, o relatório de receita.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, já temos o entendimento de que

vamos encaminhar e, logo depois desse relatório apresentado, votado e ressalvados os destaques,
vamos fazer o debate e a votação nominal de acordo com aquilo que tínhamos combinado logo no
início da tarde. Depois que concluirmos esse relatório, o Deputado Jorge Bittar fará o debate sobre o
comitê de receita, e após faremos a votação.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - A questão não é apenas do debate, Deputado
Gilmar Machado, porque há o fato superveniente que ocorreu ontem à noite. Isso tem que ficar
claro, porque tanto o relatório de receita quanto o projeto de lei orçamentária não contemplam os
recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional para investimento nos Estados na sua totalidade.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito, Deputado, mas nós vamos fazer o debate
e os acertos à tarde.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Nós teremos que buscar fonte de recursos, sob
pena de, no ano que vem, o Governo mandar para esta Casa projeto de lei para selar a proposta,
caso não façamos isto. E aí, em primeiro lugar para cancelamento estão as emendas parlamentares,
para que o Fundo de Desenvolvimento Regional seja suplementado.

Não podemos levar isso adiante. Queremos ouvir o entendimento do Relator e dos Líderes do
Governo no Senado e da Oposição sobre o assunto para que possamos dar continuidade à questão
do relatório de receitas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, só temos caminhado nessas

matérias até agora, porque estamos promovendo entendimento. À medida que a coisa está andando,
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há entendimento entre nós todos. Se não fosse isso, o processo de discussão normal não ocorreria.
E assim deve ser.

A questão do relatório das estimativas da receita é algo que tem que ser examinado. Sugeri
agora às Lideranças dos partidos que, no intervalo do almoço, dediquemos meia hora para discutir
o procedimento. Temos, de fato, uma proposta para que não sejam votadas hoje as estimativas, mas
quero dizer isso na reunião das Lideranças para discutirmos um procedimento.

Vamos continuar hoje discutindo e votando vários relatórios, seguindo em frente. Mas, no
intervalo possível do almoço, numa reunião com as Lideranças, poderíamos discutir o procedimento
básico, a fim de manter o que já vem sendo feito e de estabelecer alguma forma de discutir as
estimativas das receitas.

Na realidade, deveríamos ter votado a estimativa de receita antes dos relatórios setoriais,
mas no acordo isso também não ocorreu. Estamos votando setoriais antes e pode continuar da
mesma forma, que não é a melhor, mas assim podemos prosseguir.

Sr. Presidente, no intervalo do almoço, podemos realizar algum acordo de Lideranças para
definir algum procedimento e comunicá-lo a V.Exa.

Nesse sentido, V.Exa. poderia nos conceder meia hora para discutir o procedimento e mais
uma hora para almoçar. Em uma hora e meia resolvemos a questão.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem para
contra-argumentar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, se pararmos agora, teremos de

compensar de madrugada, o que é pior.
Logo, deveríamos sensibilizar as Lideranças, pois cada partido tem um Líder para cuidar de

algum assunto e outro para acompanhar a reunião.
Faço a presente solicitação para que cada partido indique seus Líderes para discutir a

questão do comitê, enquanto continuamos acompanhando o relatório, e, daí, paramos meia hora,
conforme V.Exa. deseja, para realizar o acordo de entendimento do encaminhamento.

Enquanto isso, pode haver a reunião normal de discussão, sem retirar logicamente o debate
do tema que vai ocorrer na Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não é uma hora que vai fazer diferença,
Deputado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ajuda, Presidente.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Havendo entendimento, mesmo com uma hora

de folga para almoço, é muito melhor. Vamos concluir o relatório, não há nenhum problema.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos fazer a leitura do relatório e, a

seguir, suspenderemos a sessão.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, será feita apenas a leitura do

relatório?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos ler e discutir os vários

destaques.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Está certo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José Carlos

Elias.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, tendo em vista que o relatório foi

distribuído há 2 dias, o que enseja o exame mais detalhado pelos Srs. Parlamentares, bancadas e
respectivas Assessorias...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, desculpe-me, mas peço
novamente a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, solicito que seja lido o relatório. É

a única hora que tenho, infelizmente, senão sairemos daqui às 23h. Chegamos às 9h. É a única
hora possível para saber, ao menos, o que está escrito. Mesmo assim, há tabelas que não serão
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lidas. Então, que se faça uma leitura, o que vai levar apenas uns 20 minutos; não será nada
demais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Exatamente, com 15 minutos,
chegaremos às 12h45min e, então, suspenderemos a sessão. O relatório está resumido.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, tendo em vista que os relatórios
setoriais, por força das normas regimentais e da disposição do parecer preliminar, incluem muitas
informações de caráter acessório, inclusive, várias tabelas contrastando dados de vários exercícios e
a conveniência de se reservar mais tempo para o debate de questões de mérito, consulto esta
Presidência sobre a possibilidade de fazer a leitura do texto resumido do relatório.

Enfatizo que não haverá prejuízo com tal medida, porque, no resumo, todos os aspectos
relevantes para os Srs. Parlamentares e respectivas bancadas serão devidamente abordados.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não há problema, uma vez que o relatório já foi
distribuído, concordamos, sem nenhum problema.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Goldman, V.Exa. levantou a
questão.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu não concordo, Sr. Presidente, mas a decisão é
de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A decisão tem de ser por consenso do
Plenário da Comissão.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Não concordo, não.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não concorda?
Como não há concordância unânime, suspendo esta sessão e a reconvoco para as 14h neste

plenário.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está reaberta a 27ª reunião da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para discussão de áreas temáticas.

Vamos agora discutir o relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária, lido na
reunião anterior pelo Deputado Sérgio Miranda.

O Deputado Jorge Bittar está presente.
Está aberta a discussão do relatório do Comitê de Avaliação da Receita.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, posso estar enganada, por isso

gostaria que V.Exa. me esclarecesse. Acabamos de participar de reunião com as várias Lideranças,
na qual, se não me falha a memória, acordamos discutir e votar não o relatório da Receita — até por
sugestão do Senador Amir Lando —, mas os sub-relatórios já elaborados, salvo melhor juízo, uma
vez que de lá para cá pode ter havido outra reunião.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputada, o acertado foi a
discussão do relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária, porque, sem ele, não
poderemos votar os destaques dos demais relatórios.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, data venia, se V.Exa. me permite,
nós — o Senador Amir Lando, o Deputado Jorge Bittar e eu — chegamos a conclusão um pouco
diversa, em virtude do que foi dito por vários Líderes. Uma vez que os relatórios setoriais são
elaborados com base nos 500 milhões de reais que não constam do relatório da Receita, poderíamos
tranqüilamente continuar a votá-los.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputada, ocorre que a Comissão
deliberou que somente votaria os destaques após a leitura, a votação e a aprovação do relatório do
Comitê de Avaliação da Receita. Portanto, vamos votar logo esse relatório.

Concedo a palavra ao Deputado Jorge Bittar, que iniciará a discussão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Alberto Goldman.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, tive de mandar buscar os papéis.
Não há ninguém inscrito ainda?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Eu posso fazer uso da palavra, pois quero informar
aos Parlamentares os termos da avaliação que fizemos sobre as possibilidades no transcurso desse
trabalho de votação.

Alguns Parlamentares têm ressaltado que gostariam de um prazo maior para apreciar certos
relatórios, como os da Saúde e da Educação, os quais foram entregues numa etapa mais avançada,
conseqüentemente, com menor tempo para apreciação.

Definimos o procedimento de que os destaques serão trabalhados na fase da Relatoria-Geral.
Nenhum Parlamentar está impedido de apresentar destaques, mas os Relatores não dispõem de
recursos adicionais para acolher novos destaques.

Em função disso, vamos hoje apreciar 6 relatórios, os 5 já lidos e o relatório da Agricultura,
que está em condições de ser lido. Na segunda-feira, apreciaremos os demais relatórios e votaremos
a reestimativa de receita, cuja relatório foi lido ontem. Já comunicamos isso ao Plenário. Portanto,
votaremos 4 relatórios na segunda-feira e a reestimativa de receita.

Como os trabalhos do Comitê de Emendas junto às bancadas estaduais estão fluindo
bastante bem, terei condições de, neste fim de semana, começar a adiantar o relatório geral, porque
não haverá destaques de valor nessa fase, excetuando aqueles que ocorreram no relatório de
Fazenda e Desenvolvimento, do Deputado Gilmar Machado, que já foi aprovado.

Portanto, esses são os procedimentos que resolvemos adotar. Por isso, vamos hoje votar
essas 6 matérias da maneira mais adequada e rápida possível, sem prejudicarmos as discussões.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que, ouvido o

Plenário da Comissão, iniciemos já a votação dos relatórios setoriais. Deixaríamos para segunda-
feira, conforme disse o Relator, o relatório da Receita e os demais relatórios que não tenham
completado o interstício.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, não podemos ir tão devagar para

demonstrar que estamos com valentia, nem tão rápido para demonstrar que estamos com medo. Se
assim for, não chegaremos a um relatório que satisfaça a todos.

Por exemplo, no relatório da Infra-Estrutura foram detectados vários erros que demandam
tempo para serem analisados. Várias emendas não foram incorporadas, valores foram trocados de
coluna. Assim, é preciso paciência para analisarmos todos os relatórios. O Relator disse que a Sub-
relatoria não dispõe de dinheiro para oferecer às bancadas, mas elas também não podem ter seus
recursos diminuídos. Na Sub-relatoria de Infra-Estrutura, o Relator retirou 45 milhões de reais da
Bahia e acresceu 28 milhões de reais. Ou seja, na verdade, ele retirou 16 milhões de reais do meu
Estado. Tudo bem que não haja dinheiro para atender à demanda, mas não podemos aceitar que se
retirem recursos já alocados.

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

recebemos de V.Exa. e do nosso Relator, sugiro que façamos um acerto com relação aos
procedimentos. Peço aos Parlamentares preocupados com um ou outro relatório que deixemos para
fazer o respectivo debate no momento certo. Poderíamos iniciar pelo relatório da Área Temática X,
que já está pronto. Posteriormente, seguiríamos a ordem dos relatórios que apresentam de menor a
maior dificuldade, o que facilitaria nosso trabalho. Finalmente, votaríamos os destaques.

Só queria entender, nobre Relator e Sr. Presidente: hoje faríamos a leitura e votação final dos
6 relatórios, ressalvados os destaques, e deixaríamos para segunda-feira apenas 4 relatórios?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Exatamente. Votaremos integralmente 6 relatórios
hoje.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito. Quais ficariam para segunda-feira?
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - São 5 relatórios. O sexto, se for possível.
Combinamos apreciar 5 relatórios; se for possível o sexto, tudo bem.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Quais são os 4 relatórios que ficarão para
segunda-feira?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O compromisso é dos 5 relatórios.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Então, vamos ver. Dependem de votação de destaques

as Áreas Temáticas I, Poderes do Estado e Representação; II, Justiça e Defesa; VIII, Trabalho,
Previdência e Assistência Social; e X, Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que, ainda hoje,
será apresentado e discutido, receberá destaques e será votado. O sexto relatório a ser apreciado
ainda hoje, dependendo da dinâmica dos nossos trabalhos, é o da Agricultura e Desenvolvimento
Agrário.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Amanhã não haveria reunião?
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Amanhã não haverá reunião.
Para segunda-feira, ficariam os relatórios de Infra-Estrutura, que é uma preocupação do

Deputado José Rocha; de Educação; de Saúde; e de Integração Nacional e Meio Ambiente.
Deputado José Rocha, a planilha que está em posse de V.Exa. não é a mesma do relatório.

Ela foi elaborada provisoriamente, e a do relatório está absolutamente correta.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Relator, entendo o que disse V.Exa. Mas, na pressa,

podem ocorrer esses equívocos. Por isso não precisamos ir nem muito devagar nem com tanta
pressa.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - V.Exa. tem razão, Deputado. Por isso concordamos em
apreciar essa matéria na segunda-feira.

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

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, apenas quero que, conforme
informado pelo Relator há poucos instantes, os 6 relatórios apresentados, lidos e votados hoje não
sejam alterados posteriormente, o que possibilitaria a convocação de reunião para amanhã e
domingo. V.Exa. sabe que o PMDB terá convenção domingo, em todos os Estados da Federação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, não haverá reunião
amanhã nem domingo.

Está encerrada a discussão. Submeto a proposta à apreciação do Plenário.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Roberto

Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, nobre Deputado Jorge Bittar,

tivemos a responsabilidade de analisar e apresentar o sub-relatório da Área Temática Trabalho,
Previdência e Assistência Social.

Após a apresentação do relatório, fomos questionados pela mídia e por diversos
Parlamentares com relação ao salário mínimo, item que sempre é motivo de muita discussão nesta
Casa. No nosso sub-relatório fixamos o valor estimado pelo próprio Governo, por intermédio de
projeto de lei. Mas, em razão dos inúmeros questionamentos e intervenções, pedimos à Assessoria
Técnica que procurasse, com lupa, dentro do Orçamento, a possibilidade de um salário mínimo de
pelo menos 280 reais. A Assessoria já me encaminhou a documentação sobre o assunto.

Sr. Relator, como isso diz respeito à Receita, apresento a V.Exa. uma sugestão que gostaria
que fosse analisada antes da deliberação do Plenário.

Sr. Relator, foi encaminhado ao Congresso Nacional, por meio da Mensagem nº 107, de
2003-CN, informações complementares ao Projeto de Lei nº 31, de 2003-CN. Dentre as informações,
consta a memória de cálculo da estimativa do déficit do Regime Geral de Previdência Social, com
informações mensais da previsão de arrecadação de receitas previdenciária e do pagamento de
benefícios.

Para 2003, estava previsto que a arrecadação previdenciária seria de R$79,1 bilhões e o
pagamento de benefícios chegaria a R$107,7 bilhões, com um déficit de R$28,6 bilhões. Até
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novembro, foram arrecadados cerca de R$68,4 bilhões e pagos benefícios no valor total de R$89,6
bilhões, o que resulta em necessidade de financiamento na ordem de R$21,2 bilhões.

Dessa forma, para atingir o total estimado para o déficit previdenciário em 2003, no mês de
dezembro, a necessidade de financiamento deveria atingir R$6,4 bilhões, que é cerca de R$1,4
bilhão maior que a estimativa de déficit estimado para dezembro de 2003 nas Informações
Complementares. Lembrando que, nos meses de julho a novembro, a necessidade de financiamento
foi a menor do que a prevista no mínimo, R$246,5 milhões, e no máximo, R$706,4 milhões.

Detalhando o ocorrido nos meses de julho a novembro de 2003, estava previsto, conforme
consta das Informações Complementares citadas, ingresso de R$32,4 bilhões no período.
Entretanto, a arrecadação efetiva atingiu cerca de R$33,1 bilhões, o que representa uma
arrecadação a maior no período de R$653,6 milhões. Já em relação aos benefícios previdenciários,
estava previsto um gasto de R$46,5 bilhões, e o gasto efetivamente realizado atingiu a cifra de
R$44,9 bilhões, perfazendo um gasto a menor de R$1,6 bilhão. Em termos de necessidade de
financiamento do RGPS, o valor esperado era de R$14 bilhões no período. Entretanto, o
efetivamente necessário conforme a execução foi de R$11,8 bilhões, o que representa um déficit de
cerca de R$2,2 bilhões menor do que o estimado.

Então, Sr. Relator, segundo análise feita pela Assessoria, existe até um valor bem maior,
que, buscado nas entranhas do Orçamento, poderá chegar até a R$6,1 bilhões, referente à receita
estimada, mas não realizada. Portanto, V.Exa. teria à disposição R$2,2 bilhões, que poderiam ser
usados para incremento do salário mínimo, que saltaria de 259 reais, como previsto, para 280 reais.

Deixei de fazer o comentário sobre a segunda parte porque ela é mais técnica, o que
dificultaria o entendimento. Mas a Assessoria de V.Exa. poderá comprovar o que estamos
apresentando.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Agradeço a contribuição ao Deputado Roberto
Balestra, cujas informações vamos analisar criteriosamente. Vamos nos pronunciar assim que
tivermos uma avaliação precisa sobre a questão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Convido o Deputado José Carlos Elias
para apresentar o relatório da Área Temática X, Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, Sr. Relator-Geral, Sras. e Srs.
Deputados e Senadores, Relatório da Área Temática X — Planejamento e Desenvolvimento Urbano,
sobre o Projeto de Lei nº 31, de 2003 (CN), que “Estima a receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 2004”, abrangendo os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, das
unidades orçamentárias: Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão; Fundação Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística —
IBGE; Fundação Escola Nacional de Administração Pública — ENAP; Ministério das Cidades;
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre — TRENSURB; Companhia Brasileira de Trens Urbanos
— CBTU; e Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito — FUNSET.

I - Relatório.
1. Introdução.
1.1. Histórico.
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos termos do art. 61, § 1º, inciso II,

alínea “b”, da Constituição, submete à apreciação do Congresso Nacional, por meio da Mensagem nº
100, de 2003-CN, projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício
financeiro de 2004. Tal projeto de lei, recebido no Congresso, passou a tramitar como PL nº
31/2003-CN.

Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, nos termos do que estabelece a Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional,
coube-nos a honrosa missão de apreciar, na condição de Relator-Setorial, a proposta orçamentária
na parte relativa à Área Temática 10 — Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

1.2. Apreciações gerais sobre a proposta do Poder Executivo.
No exame da proposta do Executivo, coube-nos, como preliminar, atentar para a sua

adequação às disposições legais em vigor, em particular para o que dispõe a Lei nº 10.707, de 30 de
julho de 2003 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004), bem como as demais normas legais que



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

133

regem a elaboração orçamentária, em particular as da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está aberta a fase de apresentação dos
destaques até o final da discussão.

Nobre Relator, V.Exa pode dar continuidade à leitura.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Quanto à adequação ao Plano Plurianual, foi

realizada com base na proposição que se acha tramitando no Parlamento, entendida, porém, como
passível de ajustes pelas emendas que lhe foram formuladas. Da mesma forma, na apreciação das
emendas e no remanejamento dos recursos afetos à área, levamos em conta as atribuições legais do
Ministério das Cidades e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e respectivas
entidades vinculadas e fundos, bem como as normas da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de
2001, e do Parecer Preliminar, aprovado na Reunião Ordinária de 29 de outubro de 2003 da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

A análise da proposta colocou em evidência que a estrutura orçamentária dos órgãos que
integram a Área Temática 10 apresenta expressiva alteração quanto à situação existente nos
últimos anos (2000 a 2003), refletida na Lei Orçamentária do corrente exercício, sobretudo em razão
da criação do Ministério das Cidades, que passou a abranger, além das atribuições da extinta
SEDUR, também a CBTU, a TRENSURB e o FUNSET, unidades antes vinculadas aos Ministério dos
Transportes e da Justiça.

Além dessas unidades, integram a Área Temática 10 o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão; a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística; e a Fundação Escola Nacional de Administração Pública.

Na forma do projeto oriundo do Poder Executivo, o Orçamento do conjunto de unidades da
Área Temática, para o ano de 2004, totaliza R$6.925,3 milhões, sendo R$5.174,8 milhões no
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e R$1.750,5 milhões no Ministério das Cidades. O
detalhamento de tais recursos, por unidades orçamentárias e grupos de natureza da despesa, se
acha indicado no demonstrativo constante da página 3 do relatório.

Porém, como se pode notar, deduzidas as alocações para despesas com pessoal, juros,
amortização da dívida e reserva de contingência, o orçamento da Área Temática se reduz para
apenas R$1.622,6 milhões, dos quais apenas R$608,7 milhões no Ministério das Cidades.

Em vista das proteções legais que cercam as alocações para gastos com pessoal, juros e
amortização da dívida, reforçadas pelas restrições impostas pelo Parecer Preliminar, restringiremos
nossas apreciações ao “Orçamento Real da Área Temática”, entendido, inicialmente, como
totalizando R$1.622,6 milhões. Tal valor, como se demonstrará a seguir, é passível de uma série de
outras deduções para se chegar ao orçamento programável.

Seguem-se, na página 4, várias tabelas dos recursos por fontes que corroboram nossas
afirmações.

Como se pode observar nas tabelas dos recursos por fontes, expressiva parte dos recursos
alocados nessas categorias de despesas (GNDs 3, 4 e 5) são custeados por fontes de limitada
flexibilidade, ou seja, Fontes 148 e 149 (recursos derivados de empréstimos externos), com R$185,6
milhões; Fonte 150 (recursos diretamente arrecadados), com R$49,3 milhões; Fonte 250 (recursos
próprios não financeiros), com R$77,9 milhões. Tais fontes totalizam R$312,8 milhões. Algumas das
restrições apontadas implicam outras, como ocorre com as Fontes 148 e 149, que exigem
contrapartida de recursos livres. No caso do presente orçamento, tais demandas montam cerca de
R$120 milhões, dos quais R$106 milhões nas Unidades Ministérios das Cidades e CBTU.

Com isso a parcela do “Orçamento Real da Área Temática” passível de ajustes se reduz para
R$1.190 milhões. Porém, dos recursos de Fontes 100/900 alocados à Unidade Ministério do
Planejamento para “Outras despesas Correntes”, R$454,9 milhões se referem à cobertura da
“Revisão Geral dos Benefícios ao Servidor Público Federal Civil do Poder Executivo”, cuja natureza
os situa como preservados de remanejamentos. Além disso, nesse mesmo órgão, os R$162,6
milhões alocados em inversões financeiras representam os compromissos do Brasil com instituições
internacionais como a Corporação Andina de Fomento, o BID, o Fundo para Operações Especiais, o
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FUMIM, a Comissão Interamericana de Investimento, o Fundo Africano de Desenvolvimento e
outros. Deduzidas essas parcelas, o montante da Área Temática se reduz para R$572,5 milhões.

Nesse valor se acham incluídos os gastos tradicionais com a manutenção das unidades
orçamentárias dos dois Ministérios abrangidos pela Área Temática, que montam cerca de R$290
milhões, ou seja, cerca de R$145 milhões no Ministério do Planejamento (manutenção dos sistemas
de orçamento, administração de recursos humanos, administração do patrimônio, auxílios a
servidores, assistência médica e custeios gerais), R$75 milhões no IBGE/IPEA/ENAP, R$70 milhões
na CBTU/TRENSURB. Após essas deduções restam cerca de R$180 milhões.

Tais se acham pulverizados no amplo conjunto de ações — abastecimento de água, sistemas
de esgotos sanitários, sistemas de resíduos sólidos, adequação de vias urbanas, habitações de
interesse social, pesquisas econômicas e estatísticas, treinamento de recursos humanos, educação
e segurança de trânsito e melhorias do sistema de trens urbanos —, maior parte das quais com
alocações meramente simbólicas, dada a magnitude dos problemas a que se referem em
praticamente todas as Regiões do País. Dentre essas as mais expressivas são as relativas aos
sistemas de trens urbanos, que montam a R$48 milhões, devidamente deduzidas as parcelas
consideradas nos parágrafos precedentes.

1.3. Evolução das alocações orçamentárias na Área Temática.
Deduzidas as parcelas relativas às provisões para gastos com pessoal centralizadas no

Ministério do Planejamento, nota-se que os recursos programados para 2004 representam uma
expressiva redução nos recursos da Área Temática em relação aos exercícios anteriores,
devidamente computados, em todos os exercícios considerados, também as unidades que passaram
a integrá-la (CBTU, TRENSURB e FUNEST)

Segue-se, na pág. 5, tabela com os dados comparativos das alocações orçamentárias na área
no período 2000/2004.

EVOLUÇÃO DAS ALOCAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR UNIDADES E GNDs
No tocante às unidades orçamentárias com gastos mais expressivos (MPOG, IBGE, MCID e

CBTU) cujos orçamentos representam cerca de 94% do montante da Área Temática, a evolução das
alocações, por GNDs, no período 2001 a 2004, apresenta a situação evidenciada nas tabelas
constantes das págs. 6 e 7 do relatório.

Cumpre observar que a grande expansão nas alocações no Ministério do Planejamento, para
gastos com “Pessoal e Encargos Sociais” não deriva propriamente de elevação dos gastos nesse
Ministério. Como já ocorreu em 2002 e 2003, o Governo passou a centralizar nessa unidade
orçamentária as provisões para gastos relativos a benefícios legais destinados à administração
federal como um todo. Tais gastos se acham previstos, no projeto em análise, nos seguintes
subtítulos: a) “Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Poder Executivo”, R$ 52,2
milhões; b) “Pagamento de pessoal decorrente de provimentos por meio de concursos públicos no
âmbito do Poder Executivo”, R$ 512,4 milhões; c) “Reestruturação de cargos e carreiras no âmbito do
Poder Executivo”, R$ 911,2 milhões; d) “Revisão Geral da Remuneração dos Serviços Públicos
Federais...”, R$ 1.527,9 milhão. Somadas, tais parcelas perfazem R$ 3.003,7 milhões. Portanto,
deduzidas tais alocações, os recursos para “Pessoal e encargos” na unidade orçamentária Ministério
do Planejamento se reduzem para R$ 512,4 milhões, ou seja, um montante apenas 4,8% maior do
que os recursos previstos na Lei Orçamentária de 2003 para esse órgão.

Algo parecido ocorre com as alocações no GND 3 (no MPOG), ou seja, seu montante inclui
uma provisão de R$ 454,9 milhões para o custeio da “Revisão Geral dos Benefícios dos Servidores
Públicos Civis do Poder Executivo”. Deduzida essa parcela do montante de R$ 684,2 milhões, tal
alocação se reduz para R$ 229,3 milhões, ou seja, montante quase similar aos alocados nas LOAS
de 2001 a 2003, os quais abrangem, além dos custeios gerais do órgão, os gastos com a
manutenção dos sistemas informatizados de gestão - pessoal, patrimônio e orçamento - a cargo das
unidades técnicas do Ministério.

 No caso do IBGE, como evidencia o demonstrativo, as alocações se apresentam consonantes
com as dos últimos anos. A elevação nas despesas correntes, em relação a 2003, deriva da elevação
dos gastos da Fundação com seus custeios básicos, sobretudo os benefícios a servidores, como se
argumenta no crédito adicional em tramitação no Parlamento.
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No Ministério das Cidades, os números constantes do demonstrativo existente na pág. 7 do
relatório evidenciam a crônica limitação dos recursos alocados na sua programação, em
comparação com os valores constantes das leis orçamentárias dos anos precedentes. Cumpre
destacar que, dos valores previstos para 2004, em despesas com investimentos (R$ 113,5 milhões),
nada menos do que R$ 87,0 milhões se referem ao “Habitar Brasil”, em execução com o
financiamento do BID.

No que se refere à CBTU, como se pode observar no quadro constante da pág. 7 do relatório,
as alocações para os gastos de custeio (pessoal e outras despesas correntes) se apresentam
coerentes com as de 2002 e 2003, sobretudo se levado em conta que tais gastos estão sendo objeto
de suplementação.

Quanto aos investimentos, apresentam expressiva redução, não só em relação às leis
orçamentárias do período de 2000 a 2003, mas também ao PLO/2003

ORÇAMENTO NOMINAL VERSUS ORÇAMENTO PROGRAMÁVEL
Conforme salientamos, as limitadíssimas alocações para investimentos, aliadas às restrições

legais existentes, resultam numa programação pouco susceptível a remanejamentos na Área
Temática. A primeira dessas restrições legais é a norma contida no art. 166, § 3º, inciso II, da
Constituição, que veda o remanejamento dos recursos alocados para pagamento de pessoal,
encargos sociais e serviços da dívida (amortização e juros) para o acolhimento de emendas. Tendo
em vista que tais dotações representam, respectivamente, R$ 4.445,1 milhões e R$ 710,7 milhões,
no programa de trabalho da Área Temática, sua dedução reduz o orçamento da Área para R$
1.759,5 milhão. Se abatermos desse montante os R$ 185,6 milhões derivados de operações de
crédito (fontes 148 e 149) ?  vinculados a empreendimentos específicos (co-patrocinados pelo BID e
BIRD) ?  e suas contrapartidas no montante de R$ 120,0 milhões, bem como os R$ 454,9 milhões
de provisão para o reajuste dos benefícios a servidores, o orçamento da Área Temática cai para R$
999,0 milhões. Desses, cerca de R$ 290,0 milhões se destinam à cobertura dos custeios básicos das
unidades orçamentárias da Área Temática; R$ 162,6 milhões se referem a inversões financeiras
relativas à participação do Brasil em organismos internacionais (Corporação Andina de Fomento,
BID e outras). Deduzidas tais parcelas, o orçamento se reduz para R$ 546,4 milhões. Tal valor
inclui ainda como despesas não passíveis de reduções, as alocações para benefícios a servidores
(assistência médica, auxílio transporte, etc.), que montam a R$ 92,2 milhões, a Reserva de
Contingência (no Ministério das Cidades e no FUNSET), no valor de R$ 136,9 milhões e as alocações
(GND 3) para atendimento a sentenças judiciais, que somam R$ 59,6 milhões. Com isso, o
orçamento teoricamente remanejável na Área Temática se reduz para R$ 257,7 milhões.

Segue-se, na pág. 8 do relatório, tabela demonstrativa de como o orçamento nominal da Área
Temática se reduz de R$ 6,9 bilhões para apenas R$ 257,7 milhões.

Desse montante de R$ 257,7 milhões, afiguram-se como programações mais diretamente
ligadas ao atendimento das necessidades básicas das comunidades ?  não computadas as cobertas
por operações de crédito e suas contrapartidas ?  as seguintes:
- Trilhos Urbanos: R$ 5,8 milhões;
- Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários: R$ 8,5 milhões;
- Resíduos Sólidos Urbanos: R$ 4,9 milhões;
- Apoio à Implementação dos Instrumentos previstos no Estatuto das Cidades: R$ 5,0 milhões;
- Mobilidade Urbana: R$ 4,5 milhões;
- Gestão e Administração do Programa de Trens Urbanos na TRENSURB: R$ 7,2 milhões;
- Implantação do Trecho Sapucaia do Sul/São Leopoldo do Sistema TRENSURB: R$ 15,5 milhões;
- Gestão e Administração do Programa Trens Urbanos na CBTU: R$ 16,4 milhões;
- Cumprimento de Obrigações da Transferência do Sistema de Trens Urbanos: R$ 9,6 milhões;
- Implantação do Trecho Eldorado/Vilarinho (Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte): R$

16,3 milhões;
- Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito (fonte 150): R$ 40,0 milhões;
- Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559/2002): R$ 10,0 milhões;
- Censo Agropecuário de 2004 e Contagem da População 2005: R$ 29,0 milhões.
REGIONALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
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A regionalização das aplicações programadas na Área Temática apresenta uma evidente
involução em relação aos exercícios anteriores. Desconsideradas as alocações em pessoal e
contribuições à Previdência, apenas R$ 262,6 milhões acham regionalizados, dos quais R$ 54,5
milhões relativos à programação da TRENSURB e R$ 157,6 milhões à da CBTU. Se limitada tal
apreciação aos investimentos (GND 4), esse montante se reduz para R$ 189,4 milhões. Porém, cabe
observar que o montante dos gastos programados em investimentos na Área Temática se limitam,
como já assinalado, a apenas R$ 297,3 milhões.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECENTE
Em atenção ao que estabelece a Resolução nº 1/2001-CN, em seu art. 30, II, da Relatoria

Setorial empreendeu à análise da execução orçamentária “recente” das unidades orçamentárias
abrangidas pela área temática. Como despesas “executadas” foram tomadas as “despesas pagas”,
por entender que tais são as únicas que expressam, efetivamente, a realização dos gastos. Como
execução “recente” foram adotadas as despesas relativas ao período 2001 a 2003, devidamente
considerado que a execução de 2003 apontada nos demonstrativos constantes das págs. 9 a 12 do
relatório se refere à posição existente em 7 de novembro de 2003 e que a LOA/2003 ainda será
alterada por uma série de créditos adicionais que se acham em apreciação no Congresso Nacional.

Como se pode notar, embora o Ministério do Planejamento apresente um reduzido
percentual de redução orçamentária em 2003, se deduzida a parcela alocada para gasto com
pessoal e encargos sociais destinada a cobrir gastos gerais do Poder Executivo (cerca de R$ 550
milhões), a execução agregada se eleva para cerca de 65% do total autorizado. Não obstante, é
forçoso reconhecer que os níveis de execução nas categorias “Outras Despesas Correntes” (47% do
total autorizado) e “Investimentos” (5% do total autorizado) expressam grande contraste em relação
aos anos anteriores.

No caso do IPEA, a execução orçamentária de 2003 se acha em consonância com a dos
exercícios anteriores, seja no que se refere aos gastos com pessoal e encargos, seja no que tange aos
gastos de custeio. Quanto aos baixos níveis de execução em “Investimentos”, tendo em conta a
natureza técnica da unidade, são compatíveis com a situação de conjuntura enfrentada pelo País no
exercício.

Aplica-se à ENAP as mesmas considerações realizadas quanto à execução no IPEA, situando-
se os 61% já executados (pagos) como no mesmo patamar do realizado nos 2 últimos anos (87% e
74%), inclusive por faltarem as despesas de 2 meses.

No Ministério das Cidades, que sucede a extinta Secretaria Especial de Desenvolvimento
Urbano (SEDU), unidade responsável pela programação do Governo nas áreas de habitação, de
desenvolvimento urbano (inclusive vias urbanas), e de importantes programas na área de
saneamento básico, a execução orçamentária dos investimentos (GND 4) é inexpressiva, ou seja,
totaliza apenas 3% dos R$ 1.482, 9 milhão autorizados e 12% do total da unidade.

Na TRENSURB ocorre algo parecido com a execução do Ministério das Cidades no que se
refere aos investimentos (GND 4), que atingem apenas 8% do autorizado.

Na CBTU, embora o montante executado seja mais expressivo que nas demais unidades da
Área Temática, o percentual de execução dos investimentos (10%) acha-se muito distante dos 85% e
55% realizados nos exercícios precedentes. Quanto aos gastos com “Outras Despesas Correntes” —
relativas sobretudo aos gastos de operação do sistema de trens urbanos —, apresentam evolução
razoável sobre os níveis dos últimos exercícios.

No que tange a esta unidade, os números falam por si mesmos, evidenciando uma perda de
dinamismo na execução da programação em relação aos anos anteriores. Encontra-se na pág. 13
tabela de detalhamento dos principais investimentos da Área Temática em 2003.

CRÉDITOS ADICIONAIS NO DECORRER DE 2003
No decorrer do exercício de 2003, considerados tantos os créditos já abertos como aqueles

ainda em apreciação pelo Congresso Nacional, o orçamento da Área Temática foi objeto de 6
créditos suplementares e 2 especiais por intermédio de projetos de lei (PLs nºs 7, 9, 12, 15, 17, 44,
45 e 51), no montante de R$ 996,3 milhões, bem como de um crédito extraordinário, por medida
provisória, no montante de R$ 80 milhões para o Programa Morar Melhor. Além desses, com base
na faculdade estabelecida pela Lei nº 10.640 (LOA/2003), foram abertos por decreto créditos
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suplementares em favor de várias unidades, no montante de R$ 106,9 milhões. Tais créditos se
acham sistematizados no demonstrativo constante da pág. 13 do relatório.

Cumpre salientar que o crédito de maior valor, no montante de R$ 675,8 milhões, aberto por
meio de crédito especial no Ministério do Planejamento, teve por objeto dar cobertura à concessão
de vantagem individual pecuniária de R$ 59,87 aos servidores ativos e inativos e aos pensionistas
da União, nos termos do que determina a Constituição. Além disso, como se acha evidenciado na
tabela acima, grande parte dos demais créditos tiveram por objeto, igualmente, atender a gastos
com a valorização dos servidores federais (pagamento de benefícios) e com a previdência de
pensionistas e inativos, que somam cerca de R$ 182,9 milhões.

INFORMAÇÕES DEMANDADAS PELO PARECER PRELIMINAR
OBRAS COMINDÍCIO DE IRREGULARIDADES
Com relação às apreciações sobre “Obras com irregularidades apontadas pelo TCU”,

requeridas pelo item 21.2 do parecer preliminar, foram identificadas na programação da Área
Temática 6 obras nessa situação. Uma dessas obras, hoje no Ministério das Cidades, foi custeada
com recursos da extinta SEDU, outra pertence à TRENSURB, 3 outras pertencem ao CBTU e uma,
vinculada à primitiva unidade “Encargos Gerais da União”, é relativa ao Metrô de Brasília, conforme
indicado no demonstrativo a seguir:

- conclusão das obras do complexo viário do Rio Baquirivu, Guarulhos, São Paulo, Contrato
039/99;

- expansão do sistema de trens urbanos de Porto Alegre, trecho São Leopoldo/Novo
Hamburgo, TRENSURB, empreendimento próprio, Rio Grande do Sul;

- implantação do Metrô de Salvador, trecho Lapa/Pirajá, SBTU, Bahia, contrato sem
número;

- expansão do sistema de trens urbanos de Teresina, Piauí, Contrato AT-N 3087;
- implantação do sistema de trens urbanos de Belo Horizonte, Linha 1, trecho São

Gabriel/Via Norte, Minas Gerais, Contrato 035-2002/DA;
- implantação do Metrô do Distrito Federal, Contrato 001/92, MC/NOVACAP.
OBRAS CUJO VALOR ULTRAPASSA R$ 8 MILHÕES.
Apesar de não terem sido informadas pelos órgãos que integram a Área Temática, e não

obstante o que estabelece o art. 17, § 3º, da LDO/2004 (“A falta de encaminhamento das
informações previstas neste artigo implicará a não-inclusão da obra na Lei Orçamentária de 2004”.),
são apontadas no demonstrativo constante da pág. 14 do relatório, em atenção ao item 22.1 do
parecer preliminar, as 6 obras que se enquadram na situação.

PADRÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS MÉDIOS ADOTADOS
Quanto aos padrões de custos unitários médios usados como referenciais para o

acolhimento de emendas — cuja informação é demandada pelo item 23.3 do parecer preliminar —,
a Relatoria adotou aqueles explicitados nas “Instruções para a Elaboração de Emendas ao Projeto
de Lei Orçamentária para 2004”. Tais padrões foram fundados nas informações complementares
prestadas pelo Poder Executivo (Mensagem nº 460/2003-CN), quando existentes, e nos padrões
adotados nos anos anteriores, no caso das ações vinculadas aos programas “Infra-estrutura
Urbana” e de ações não previstas no Projeto de Lei nº 31/03-CN. Dessa orientação resultam os
padrões de custos unitários médios apontados na pág. 15 do relatório.

EMENDAS À PROGRAMAÇÃO DAS UNIDADES DA ÁREA TEMÁTICA
A Área Temática abrangida pela Relatoria recebeu um total de 967 emendas, sendo 108

coletivas e 859 individuais. Em termos de sua distribuição pelos Programas e Ações mais
expressivas, tais emendas apresentaram a distribuição por tipos de realização, apontadas nos
demonstrativos constantes na pág. 15 do relatório.

As emendas coletivas totalizaram solicitações no montante de R$ 8.644,5 milhões, sendo R$
7.129,5 milhões nas 97 emendas de bancadas estaduais, R$ 50 milhões na emenda (única) de
bancada regional e R$ 1.365 milhão nas 10 emendas de Comissões Permanentes da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. As emendas individuais (717 de Deputados e 153 de Senadores),
por sua vez, totalizaram proposições no montante de R$ 189,5 milhões, com ênfase nas ações de
infra-estrutura urbana.
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Cumpre observar que, no decorrer da apreciação das emendas pelas Relatorias, foram
constatados alguns erros de enquadramento setorial em certas proposições. Assim, com o sentido
de adequá-las ao âmbito da competência das áreas temáticas e de dar observância ao que
estabelecem a LDO e o parecer preliminar, foram transferidas 4 emendas individuais desta Relatoria
para a Área Temática VII (Saúde) — por se referirem a ações de saneamento em Municípios com
população inferior a 15 mil habitantes, portanto, insusceptíveis de atendimento no âmbito da
programação do Ministério das Cidades — e recebidas de outras Relatorias um total de 6 emendas,
ou seja, 5 de bancadas estaduais (7120.0012-RJ; 7120.0021-RJ; 7108.0018-DF; 7114.0003-MG;
7119.0006-PI) e uma de Comissão Permanente (5024.0003-CD), conforme se acha detalhado em
anexo a este relatório, transferências essas que se acham refletidas nos números apontados no
parágrafo precedente.

RECURSOS PARA ATENDIMENTO ÀS EMENDAS
Considerados os recursos remanejados no âmbito da Área Temática e os oriundos da

Relatoria-Geral, a Relatoria pôde contar com R$ 468,7 milhões. Desses, R$ 442,4 milhões foram
disponibilizados pela Relatoria-Geral e R$ 26,3 milhões remanejados pela Relatoria Setorial para
complementar o atendimento às emendas.

Recursos disponibilizados pela Relatoria-Geral
Tendo em vista as limitações fixadas pelo parecer preliminar para a realização de

remanejamentos e as restrições legais às reestimativas de receitas, a Relatoria-Geral, considerados
os critérios de proporcionalidade adotados e observado o número de emendas coletivas relativas a
unidades da Área Temática, disponibilizou R$ 252,9 milhões para tais atendimentos.
Adicionalmente, na forma previamente fixada no parecer preliminar, aportou R$ 189,5 milhões para
o atendimento às emendas individuais relativas às unidades orçamentárias abrangidas pela Área
Temática.

Recursos remanejados no âmbito da Relatoria Setorial
Observadas as restrições fixadas pelo parecer preliminar, a Relatoria Setorial adotou o

critério de concentrar os remanejamentos no menor número possível de subtítulos para atingir os
R$ 26,3 milhões facultados nos investimentos. Essa orientação foi adotada por duas razões: a) pelo
fato de os investimentos programados na Área Temática serem bastante restritos, como já ficou
demonstrado; b) em razão da grande pulverização dos investimentos no âmbito do Ministério das
Cidades. No que tange a essa última, tal programação se acha constituída por vasto número de
pequenas alocações (em títulos relativos a abastecimento de água, esgotos, habitação, resíduos
sólidos, reurbanização de assentamentos precários, adequação de vias, entre outros de prioridade
social), sendo alguns desses desdobrados por regiões.

Desse modo, não tivemos outra alternativa senão a de impor reduções significativas nas
programações de investimento da CBTU (R$ 9,5 milhões) e TRENSURB (R$ 7,9 milhões), bem como
nas alocações em 5 subtítulos do Ministério das Cidades (R$ 4,5 milhões) e em 6 subtítulos das
unidades do Ministério do Planejamento (R$ 4,5 milhões), conforme demonstrado na tabela
existente na parte inferior da pág. 16 do relatório.

CRITÉRIO PARA AS DECISÕES SOBRE AS EMENDAS
a) Critérios em relação às emendas individuais à despesa.
As emendas individuais relativas a programações das unidades orçamentárias abrangidas

por esta Área Temática (Planejamento e Desenvolvimento Urbano), conforme já apontado,
apresentaram uma grande concentração nas ações relacionadas com “Infra-estrutura Urbana” —
título que, em termos gerais, abrange também as ações de drenagem e vias urbanas — (com 530
emendas), “Construção/Melhorias em Habitações Populares” (com 253 emendas) e “Saneamento
Básico” — considerados os sistemas de água, de esgotos e de resíduos sólidos — (com 51 emendas),
em sua maioria para atacar problemas de desenvolvimento urbano em pequenas localidades e/ou
em áreas periféricas ou problemáticas das grandes cidades.

Tendo em conta que as deficiências dessa natureza afligem praticamente todas as Unidades
da Federação e que a necessidade de equacionamento é previamente reconhecida por todos os
segmentos da sociedade — sobretudo no que se refere às melhorias urbanas e à redução do déficit
de moradias —, pareceu a esta Relatoria Setorial que a sua principal ação em relação a tais pleitos
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seria a de formalizar a aprovação das emendas encaminhando as correções técnicas e legais
necessárias à sua posterior execução sem maiores percalços, com o cuidado de preservar o intento
evidenciado pelos respectivos autores nas suas justificações.

b) Critérios em relação às emendas coletivas à despesa.
Gostaria que os nobres Senadores e Deputados prestassem atenção nos critérios em relação

às emendas coletivas à despesa, uma das partes mais importante deste relatório, que diz respeito à
metodologia para a distribuição dos recursos, para que depois não nos questionem sobre o mesmo
assunto.

Com vistas a atuar de forma consistente na alocação dos recursos, a Relatoria Setorial
buscou sistematizar, de forma articulada, um conjunto de critérios que ensejasse o maior grau de
justiça na distribuição dos recursos. Para tanto, tomou como base os critérios que vêm sendo
adotados e defendidos no âmbito da Comissão Mista, combinados com alguns mecanismos de
ajuste, com vistas a evitar a penalização das Unidades da Federação que tenham apresentado
muitas emendas no contexto da Área Temática.

A partir da experiência concreta dos Relatores que nos antecederam, nos anos anteriores, na
Área Temática, logo percebemos que esta seria uma difícil empreitada. Como asseverado por um
desses antecessores: “A definição de critérios para alocar recursos escassos é sempre uma questão
complexa — sobretudo pelo fato de as demandas serem sempre bem superiores aos recursos
disponíveis —, em especial quando são muitos os que disputam tais recursos, situação em que não
existirá critério ou conjunto de critérios que possa satisfazer a todos os interessados.” Não há como
discordar de tal assertiva.

Tendo constatado que as emendas das Comissões Permanentes têm âmbito nacional ou
institucional, pareceu-nos apropriado, diante da escassez de recursos disponibilizados à Relatoria
Setorial para atendimento às emendas coletivas, transferir seu mais apropriado equacionamento
para a órbita do Relator-Geral, inclusive pelo fato de grande parte das demandas destas serem
equacionadas por intermédio das emendas individuais e das bancadas estaduais, como ocorre no
caso das ações relativas aos programas de habitação, saneamento, infra-estrutura urbana,
urbanização de assentamentos, trens urbanos e adequação de vias. Assim, não obstante reconhecer
seus méritos, só pudemos destinar R$ 5 milhões para o atendimento, destinando R$ 0,5 milhão a
cada uma delas, a fim de não caracterizar a situação prevista no item 25.2, da parte B, do parecer
preliminar. Por motivo assemelhado, adotamos similar conduta em relação à emenda da bancada
regional vinculada a essa Área Temática.

Devidamente avaliadas as alternativas possíveis para orientar o atendimento às emendas
das bancadas estaduais — pela combinação de variáveis como população, IDH, inverso de renda per
capita, número de emendas, número de Parlamentares nas bancadas — acabamos por optar pela
fórmula, que nos pareceu a melhor possível, dentro das limitações existentes, para poder atuar com
justiça e racionalidade. Essa fórmula trabalha com combinação de 3 variáveis significativas:
população, inverso da renda per capita e número de emendas na área temática. A primeira,
assegurando proporcionalidade; a segunda, a redistributividade; e a terceira, valorizando a
concentração de emendas na Área, ou seja:

- um terço dos recursos distribuídos proporcionalmente à população dos Estados;
- um terço dos recursos distribuídos pelo inverso da renda per capita da cada Unidade da

Federação; e
- um terço dos recursos distribuídos proporcionalmente ao número de emendas na Área

Temática.
Tais critérios observam a orientação redistributiva do texto constitucional (art. 165, § 7º), de

que as alocações nos orçamentos devem ser feitas de modo a contribuir para a redução das
desigualdades inter-regionais, propiciando um tratamento mais favorável aos Estados mais pobres,
sem deixar de atender, razoavelmente, às demais Unidades da Federação, além de levar em conta o
número de emendas apresentadas pelas bancadas estaduais.

Como elementos complementares e ajustadores dessa equação básica, definimos que
nenhuma Unidade da Federação deveria receber montante inferior a R$ 3 milhões e que nenhuma
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emenda de bancada estadual deveria receber valor inferior a R$ 2 milhões ou superior a R$ 7
milhões (duas vezes e meia a média nas emendas das bancadas estaduais).

A PROGRAMAÇÃO DA ÁREA TEMÁTICA E O PLANO PLURIANUAL
No decorrer dos seus trabalhos, a Relatoria constatou a necessidade de alguns ajustes na

estrutura de programas e ações constantes no Projeto de Lei nº 30, de 2003-CN, em tramitação no
Congresso Nacional, com vistas a dar atendimento às proposições de autoria dos Parlamentares,
bancadas e Comissões. Em decorrência, solicitou a criação, em articulação com a assessoria do
Relator-Geral, em caráter precário e dependente de ajuste pela Relatoria do Plano Plurianual, de 3
programas e 8 ações, quais sejam: Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno
Porte; Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Portes e Revitalização de
Bens do Patrimônio Histórico Nacional.

Ações: implantação ou melhoria de obras de infra-estrutura urbana em Municípios com até
100 mil habitantes; obras de infra-estrutura urbana em Municípios de médio e grande portes; obras
de adequação urbana de revitalização de bens do patrimônio histórico nacional; apoio à
implantação do Sistema de Trens Urbanos do Distrito Federal; apoio à implantação do Sistema de
Trens Urbanos em Curitiba; apoio à implantação e ampliação de linhas e trechos nos Sistemas de
Trens Urbanos Nacional; apoio à implantação de novos trechos no Sistema de Trens Urbanos no Rio
de Janeiro.

Os detalhes técnicos de cada um desses programas e ações se acham apontados nas págs.
18 e 19 do relatório.

Segundo nossa análise, os valores previstos no PL nº 30, de 2003-CN, para alguns dos
programas e ações de interesses das unidades que integram a Área Temática, sobretudo do
Ministério das Cidades e CBTU, se apresentam demasiado conservadores em relação às demandas
de intervenções evidenciadas pelas emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária para 2004.
Isso fica bem evidente pelos números expressos na tabela constante da pág. 20 do relatório.

De igual modo, as expressivas alocações para apoio a ações/obras de infra-estrutura
urbana, bem como em habitação popular — ainda passíveis de complementação por alocações a
cargo do Relator-Geral e por ênfases maiores em outros exercícios — evidenciam a necessidade de
inclusão dos programas e ações respectivas no PPA 2004/2007, com valores compatíveis com a
demanda provável de alocações. Como é de conhecimento geral são expressivas as demandas das
cidades por redimensionamento dos seus equipamentos, em fase do acelerado processo de
adensamento com que vem convivendo nas últimas décadas.

DECISÕES SOBRE AS EMENDAS
a) Emendas individuais à despesa.

Foram aprovadas as 859 emendas individuais dos Srs. Parlamentares no montante de R$ 189,5
milhões, integralmente cobertos com recursos oriundos de excedentes da Reserva de Contingência
disponibilizados pela Relatoria Geral.

Observamos que, a fim de poder dar acolhimento as emendas formalizadas pelos Srs.
Parlamentares, foi necessário promover ajustes em muitas dessas para adequá-las aos
instrumentos legais e/ou corrigir imperfeições técnicas, mantida a essência de cada proposição. Tal
providência objetivou também assegurar uniformidade nas padronizações de subtítulos e de
classificações; compatibilizar as proposições com normas da LDO e do Plano Plurianual; dar
cumprimento às restrições estabelecidas pela Resolução nº 1/2001 e pelo parecer preliminar e
ajustar as metas e respectivos quantitativos aos padrões estabelecidos e montantes alocados.
Sempre que possível os gabinetes dos Parlamentares foram contatados para informar dos problemas
ou obter informações complementares. Porém, em razão da limitada disponibilidade de tempo para
ultimar o relatório, isso não foi feito quando a nossa assessoria entendeu, pelos elementos contidos
na emenda, existir uma única alternativa para encaminhar o atendimento ao pretendido pelo autor.
Por exemplo, as Emendas 1127.0006 e 1130.0005, orientadas para “Sinalização de Vias”, no âmbito
do Fundo Nacional de Educação e Segurança de Trânsito, inviáveis pelo fato dessa unidade não
possuir programação de investimentos, foram redefinidas para “Ações de Infra-estrutura Urbana”
no Ministério das Cidades, por ser o único caminho viável para realizar o propósito nas localidades
apontadas. De igual modo, quando o pleito foi no sentido de “Urbanização de Áreas Centrais” e a



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

141

justificativa se referia a bairros, a ação foi redefinida para título mais abrangente, agindo-se de igual
modo nos casos em que a emenda deixava evidente que, embora propondo “Ações de Drenagem”, o
autor pretendia de fato realizar iniciativas mais amplas que isso.

Por essa razão, recomendamos aos autores das emendas individuais que verifiquem
atentamente como se acham aprovadas as suas emendas, a fim de que eventuais ajustes por nós
realizados, com o propósito de bem atender aos seus objetivos, que tenham sido mal interpretados,
possam ser corrigidos em tempo, a fim de preservar seus direitos e vontades.

b) Emendas de bancadas estaduais à despesa.
No que se refere às emendas coletivas, de autoria das bancadas estaduais, em número de

97, os recursos disponibilizados foram alocados com base nos critérios enunciados por esta
Relatoria Setorial, ou seja, um terço proporcionalmente à população de cada Unidade da Federação,
um terço pelo coeficiente do inverso da renda per capita e um terço proporcionalmente ao número
de emendas apresentadas, complementadas por 3 fatores corretivos de um mínimo por Unidade da
Federação (R$ 3 milhões), de um mínimo por emenda (R$ 2 milhões) e de um máximo por emenda
(R$ 7 milhões). Da aplicação desses critérios resulta o quadro de alocações por Unidade da
Federação constantes das págs. 21 e 22 do relatório e as alocações específicas das págs. 29 a 35
dos anexos.

c) Emendas de bancadas regionais e de Comissões à despesa.
No caso das emendas de abrangência “Nacional” (das Comissões Permanentes), e “Regional”

(das bancadas regionais), em número de 11 (10 de Comissões e uma de bancada regional), apesar
de seu mérito, dadas as limitações de recursos disponibilizados à Relatoria, foram objeto de
alocações simbólicas, como já ressaltado no item relativo aos critérios adotados pela Relatoria para
alocação de recursos nas emendas coletivas. Em decorrência, foram destinados R$ 0,5 milhão
a cada uma dessas, com a nossa recomendação à Relatoria-Geral que estude a possibilidade de,
segundo a prioridade de cada caso, complementar tais recursos.

d) Emendas de Relator.
Observadas as restrições estabelecidas pela Resolução nº 1, de 2001, não foram

apresentadas emendas de Relator-Setorial no âmbito desta Área Temática. Por outro lado, foram
apresentadas, no âmbito da Área Temática, um total de 19 emendas do Relator-Geral, com vistas a
promover a substituição da fonte 179 (“Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza”), utilizada no
órgão 36000 (“Ministério da Saúde”) por outras fontes livres ou vinculadas à seguridade social, com
fundamento no item 8.3.1 do parecer preliminar. Tais emendas não foram objeto de análise por esta
Relatoria.

Portanto, esta Relatoria Setorial acolheu parcialmente todas as 107 emendas coletivas
vinculadas à Área Temática sob a sua responsabilidade. Da aplicação dos critérios estabelecidos
resultaram os seguintes totais e médias de alocações:

Emendas das Comissões: 10; valor alocado: R$ 5 milhões; média: R$ 0,5.
Emendas de bancadas regionais: 1; valor alocado: R$ 0,5; média: R$ 0,5.
Emendas de bancadas estaduais: 97; valor alocado: R$ 273,7 milhões; média: R$ 2,8

milhões.
RECOMENDAÇÕES À COMISSÃO MISTA
A Relatoria Setorial, no desenvolvimento de suas atividades, defrontou-se com alguns

problemas que não pôde resolver no seu próprio âmbito e que merecem um apropriado
equacionamento. Entre esses, são particularmente importantes os seguintes:

a) a conveniência de que a Relatoria Geral reveja, no âmbito de suas apreciações e
disponibilidades de recursos, a situação das alocações feitas às emendas coletivas, com vistas a
complementar os recursos nos projetos de maior alcance social;

b) a necessidade de adoção de critérios sobre os valores mínimos a serem alocados em
emendas individuais, que se refiram a grandes empreendimentos, evitando, na prática, o
procedimento há muito condenado no âmbito da Comissão Mista, da abertura de janelas, como, por
exemplo, a abertura de subtítulos relativos a grandes obras de infra-estrutura urbana, de
ampliação de sistemas ferroviários ou de sistemas de saneamento mediante alocações de valores
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como R$ 5 mil ou R$ 10 mil. Cumpre avaliar o tipo de juízo a que fica sujeito o Parlamento se vier a
permitir que iniciativas dessa natureza prosperem;

c) a oportunidade de se dar atendimento ao legítimo preito do Ministério das Cidades de que
o Congresso Nacional complemente as alocações destinadas à remuneração dos serviços prestados
pela Caixa Econômica Federal no exame dos projetos, acompanhamento da execução e avaliação
das prestações de contas de convênios formalizadas com Estados e Municípios para execução de
obras relativas à habitação, à infra-estrutura urbana e aos sistemas de saneamento básico. Como
pondera o Sr. Ministro em seu Ofício nº 6.878, de 18 de novembro de 2003, que encaminhamos à
Relatoria Geral, ao tempo da elaboração da proposta orçamentária, não há como saber quanto o
Congresso Nacional aportará de recursos nessas programações em razão das emendas individuais e
coletivas.

VOTO DO RELATOR
Em face do exposto, somos pela aprovação do PL nº 31, de 2003, do Congresso Nacional, na

forma da Mensagem nº 100, de 2003-CN, relativamente aos órgãos orçamentários afetos a esta Área
Temática, isto é, Ministério das Cidades e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com as
alterações derivadas das emendas aprovadas por esta Relatoria Setorial, conforme discriminados
em anexo.

Plenário da Comissão, em 2 de dezembro de 2003.
Deputado José Carlos Elias, Relator-Setorial.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório. O prazo para

destaque continua aberto e será encerrado ao final da discussão.
Com a palavra o Senador João Ribeiro, para discutir.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, ilustre

Relator, Deputado José Carlos Elias, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, minhas
palavras iniciais são no sentido de reconhecer o grande esforço do Relator, que enfrentou as
dificuldades financeiras que todos os Relatores-Setoriais enfrentamos e que o Relator-Geral ainda
enfrentará nesses dias de fechamento do Orçamento da União para o próximo ano.

Durante a leitura do seu relatório, S.Exa. deixou bem claros os critérios adotados,
principalmente quanto ao IDH das regiões mais pobres do Brasil, o que tem de ser considerado por
todos os Relatores.

Esta é a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a mais importante
do Congresso Nacional. Aqui temos de corrigir as desigualdades regionais. E o Relator observou
esse critério.

Relator de área temática não tão difícil, também enfrentei dificuldades para fazer meu
relatório. Daqui a pouco avaliarei os destaques.

Em nome da bancada do jovem Estado do Tocantins, região norte do País, portal da
Amazônia, agradeço ao Relator o esforço que fez. Sei que S.Exa. gostaria de ter atendido nossa
bancada com mais recursos, mas não foi possível. Mesmo assim preparei 4 destaques: 00066,
00067, 00068 e 00069. Na verdade, não tratam de recursos, mas de modalidade de aplicação que
altera o código 30 para 40. É um acerto da bancada para que essa modalidade de aplicação vá para
os Municípios. Na elaboração da emenda, houve um erro de digitação. Portanto, peço apenas essa
alteração no destaque. Não sei se S.Exa. terá recursos para atender ao destaque, mas fica o pedido
do amigo João Ribeiro. Se houver algum recurso, sei que S.Exa. olhará com carinho para essas
emendas, da ordem de R$ 3 milhões cada uma.

Para encerrar, quero parabenizar V.Exa. pelo grande esforço que fez, pela sua dedicação e
forma sempre carinhosa com que atendeu a todos que o procuraram. A informação que tenho de
todos os Parlamentares que o procuraram é a de que foram bem recebidos e, portanto, não há
reclamação quanto a isso. V.Exa. estabeleceu um critério justo.

Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de passar a palavra à Deputada

Laura Carneiro, quero declarar que, para fechamento do acordo com as Comissões, ou das
bancadas com a Comissão de Emendas, faltam apenas a bancada do Rio de Janeiro e a de
Pernambuco.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, sobre o Rio de Janeiro, o nosso
relatório já está pronto. Tenho-o em mãos, à disposição de V.Exa. Vou dar a minha cópia, mas peço
que a conservem e depois me devolvam.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada Laura
Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, inicialmente gostaria de informar
V.Exa. que a ausência do nobre Deputado André Luiz, da nossa bancada do PMDB, do Rio de
Janeiro, se faz em virtude de o Deputado ter tido uma queda de uma altura de 4 metros e se
encontrar neste momento em São Paulo, onde deverá submeter-se a uma cirurgia. Portanto, está
afastado da Casa, conforme determina o art. 235 e o parágrafo único do art. 236 do nosso
Regimento, por 8 dias. Vou fazer chegar à Mesa a declaração do Deputado André Luiz. E o faço
porque o referido Parlamentar apresentou um destaque nesse relatório.

Parabenizo o nobre Relator, Deputado José Carlos Elias, pela tentativa de satisfazer as
solicitações com os parcos recursos de que dispunha. Utilizou um critério justo. Incluiu IDH,
habitação, número de habitantes e estabeleceu minimamente o que era possível para todas as
bancadas representadas nesta Casa.

Mas, Sr. Presidente, na bancada do Rio de Janeiro, especialmente, apresentamos 6
destaques que foram repetidos por outros nobres Deputados, como a Deputada Elaine Costa,
Deputado José Divino, Deputado André Luiz, e esses destaques são de minha autoria com a co-
autoria do Deputado Almir Moura.

Vou referir-me a destaque por destaque, pois será mais fácil para V.Exa.
O Destaque nº 4 trata especificamente do saneamento da área de drenagem dos Municípios

da Baixada Fluminense. V.Exa. atendeu nosso destaque com apenas 3 milhões de reais, o que
significa dizer que apenas 14 Municípios — cerca de 3 milhões de pessoas — puderam ser
aquinhoados com 3 milhões.

Na medida em que sabemos que V.Exa., neste momento, não dispõe de recursos, pediria
que, no que diz respeito ao Destaque nº 4, indicasse ao Relator-Geral a necessidade de ampliação
desses recursos, em virtude da importância da Baixada Fluminense para o nosso Estado,
principalmente porque a região tem sofrido muito.

Os Destaques nºs. 5 e 6 tratam especificamente dos trens urbanos. Tenho certeza de que
V.Exa. não poderá atender nem o nº 5 nem o nº 6, mas poderá indicá-los ao Relator-Geral. No
Destaque nº 5, a matéria é muito simples. Apresentamos, por intermédio da bancada, um projeto
de implantação de novos trechos do sistema de trens urbanos do Rio de Janeiro. A matéria é muito
simples. Há regiões como a Baixada Fluminense, Magé, Guapimirim, Miracema e outras, onde a
ferrovia não chega. Os recursos são muito pequenos, e infelizmente os transportes coletivos estão
prejudicados.

O Destaque nº 6 trata da Linha nº 3 do metrô. A emenda originou-se de um trabalho da
bancada e depois foi distribuída ao Senador Sérgio Cabral. É absurdo imaginarmos ser possível
instalar uma linha de metrô, que liga Niterói a São Gonçalo — uma das regiões mais importantes do
nosso Estado — com apenas 3 milhões de reais. Para V.Exa. ter noção da matéria, não há metrô
que sobreviva com este montante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Peço atenção ao Plenário. Há uma
oradora na tribuna fazendo indagações, sugestões e apelos ao Relator. Portanto, gostaria que o
plenário reduzisse o barulho e a ouvisse atentamente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ainda sobre o metrô, nobre Relator, temos 4
linhas pendentes. A bancada optou por escolher a Linha nº 3, porque é a única que dispõe de
licitação e cujo projeto está pronto. É impossível viabilizar um metrô que liga Niterói a São Gonçalo,
a Linha nº 3 do metrô do Rio de Janeiro, contando com apenas 3 milhões de reais.

Sei que V.Exa. não poderá resolver a questão neste momento, mas poderá indicar ao
Relator-Geral a impossibilidade de atendimento de um valor como esse para a construção de um
metrô do nosso Estado.

Todos os anos V.Exa. acompanha o processo e sabe que temos apresentado esta mesma
emenda.
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Passamos ao Destaque nº 7 que trata dos Municípios da região metropolitana. Nele também
atendemos à Baixada Fluminense e à região da Metropolitana Leste — Niterói, Itaboraí, Rio das
Ostras, a Região dos Lagos. Pedimos a V.Exa que observe especificamente os esclarecimentos
adicionais e que cumpra o que diz a emenda.

A bancada declara claramente na emenda que 90% dos recursos a ela destinados devem ser
alocados na Modalidade 40 e 10% alocados na Modalidade 30. Portanto, 90% serão liquidados pelos
Municípios e 10% pelo Estado do Rio de Janeiro.

Não só temos necessidade da ampliação do valor para essa região. Somando as 2 regiões,
chegaríamos a dizer que teríamos quase 6 milhões de habitantes, portanto 3 milhões de reais são
absolutamente insuficientes quando se trata de infra-estrutura urbana.

V.Exa. pode desde já acolher a modificação nos termos do que pediu e do que apresentou a
bancada do Rio de Janeiro.

No Destaque nº 8, V.Exa. concedeu 3 milhões para a infra-estrutura básica de 4 regiões do
Estado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Deputada Laura Carneiro, peço a
V.Exa. que conclua.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já vou acabar. Só faltam 2, nobre Presidente. Para
as regiões centro-sul, sul e noroeste fluminenses — talvez a mais pobre do nosso Estado —,
conseguimos apenas 3 milhões de reais.

V.Exa. há de se lembrar que, na reforma tributária, o grande pleito do Estado do Rio de
Janeiro foi incluir no Fundo de Desenvolvimento Regional a região noroeste, a mais pobre do nosso
Estado.

Então, fizemos uma emenda especificamente para essa região e para a região centro-sul,
constituídas de Municípios pequenos com menos de 100 mil habitantes. Peço a V.Exa. que
recomende o aumento de recursos ao Relator-Geral.

A última emenda, Sr. Presidente, que V.Exa. também pode acolher, refere-se à ligação da
Barra da Tijuca ao Aeroporto Tom Jobim e ao Aeroporto Santos Dumont. Trata-se da chamada Via
Transpan, projeto já licitado, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, do Prefeito César Maia, que
será a grande via do Pan-Americano. Imagino que a assessoria técnica tenha modificado o subtítulo
da emenda que deve ser mantido como Implementação da Via Transpan no Município do Rio de
Janeiro, porque este é o nome da via. A via não vai até a Ilha do Governador. Ela vai da Barra da
Tijuca — não chega à Ilha do Governador — ao Aeroporto Santos Dumont, em função da
necessidade de complementação da Linha Amarela. V.Exa. pode aprovar o que diz respeito ao
subtítulo e indicar ao Relator, que é do Rio de Janeiro e terá todo o interesse na ampliação de
recursos na área da Transpan.

 Obrigada a V.Exa. e parabéns ao Relator que fez um trabalho de grande importância.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Passo a palavra ao Deputado Anivaldo

Vale. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Relator, apresentamos 5 destaques ao relatório de

V.Exa., e, das emendas de bancada que apresentamos, um dos destaques trata da recuperação das
linhas urbanas do Município de Aparecida de Goiânia, na Grande Goiânia. V.Exa. atendeu-nos com
3 milhões. A necessidade sempre foi atendida em média superior a 10 milhões para tal finalidade.
Temos córregos, estação de tratamento de esgoto, todos de grande importância para a cidade de
Goiânia.

Apresentamos também um destaque que considero muito relevante a fim de elevar os
recursos de saneamento básico para os Municípios integrantes da Região Integrada de
Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal — RIDE. São os Municípios do Entorno de Brasília:
Luziânia, Águas Lindas, Valparaízo, Cidade Ocidental, Formosa, Planaltina etc. Esses Municípios
têm taxa de crescimento anual em torno de 12%, uma das maiores do Brasil. Só para V.Exa. ter
idéia, o Município de Águas Lindas foi emancipado em 1976; portanto, com 7 anos de emancipação
política, está com mais de 150 mil habitantes, segundo dados do IBGE. Os investimentos públicos
não acompanham o crescimento populacional. Por isso, todos os anos, a Bancada do Centro-Oeste,
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Goiás e Brasília, no caso, destina uma emenda regional para atender os Municípios da RIDE. Em
anos anteriores, apresentávamos 2 emendas: uma para atender o sistema de água; outra para
atender a infra-estrutura urbana. Como neste ano só poderíamos apresentar uma emenda, optamos
pelo sistema de abastecimento de água, ou seja, saneamento básico. Em vários bairros dessas
cidades, a população adquire água através de carroça de tambores etc. Não é um fato isolado. Isso
ocorre em bairros de vários Municípios da região do Entorno.

É fundamental ampliar esses recursos justamente para que a população tenha água potável
da melhor qualidade, e dispensa dizer de sua importância para a vida humana. V.Exa. atendeu
apenas com 500 mil reais. Tenho a certeza de que, se V.Exa. soubesse o alcance social que a
emenda vai trazer para a população do Entorno, teria destinado maior valor. Ainda há tempo de
fazê-lo através dos destaques apresentados por nós. Gostaríamos de contar com o apoio de V.Exa.

Obrigado. Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - De acordo com o procedimento, está

concluído com o 3º orador.
O Deputado José Carlos Elias vai responder e, em seguida, iniciaremos um novo bloco.
Com a palavra o Relator José Carlos Elias.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, primeiramente, desejo responder

ao Senador João Ribeiro, nosso colega, Sub-Relator do Orçamento deste ano, que coloca 3
destaques e muda a modalidade de aplicação de 30 para 40. Como S.Exa. falou que a maioria da
bancada já aprovou a troca de modalidade, não vemos nenhum problema a respeito.

Agradeço os elogios e também o parabenizo pelo grande trabalho que fez nesta Comissão.
Apesar de todas as dificuldades por que passaram os Relatores-Setoriais, acho que todos os
trabalhos foram feitos com muita determinação.

Deputada Laura Carneiro, sobre do Destaque nº 7, V.Exa., através da Bancada do Rio de
Janeiro, pede 90% na Modalidade 40 e 10% na Modalidade 30. Não há nenhum problema, desde
que tenha o apoio da maioria da sua bancada.

Quanto ao Destaque nº 9, que trata da Via Transpan, também não haverá nenhum problema
de atendimento, pois já consta da emenda.

Outra questão é a dos valores. Reconheço que os valores realmente são baixos, mas a
disponibilidade de recursos era mínima. Não tivemos direito a quase nenhum corte — apenas 26
milhões. Tivemos 250 milhões de recursos para atender a quase 9 bilhões de emendas.
Estabelecemos o nosso critério e o Rio de Janeiro, no somatório das emendas, foi o segundo Estado
da Federação mais bem aquinhoado do Ministério das Cidades. Logicamente, com o trabalho da
bancada do Rio de Janeiro junto ao Relator-Geral e ao Comitê, a tendência é melhorar. Vamos
indicar ao Relator-Geral as reivindicações da bancada de V.Exa.

O Deputado Pedro Chaves, nosso colega de Goiás, apresentou 5 destaques. Reconheço que a
situação dele é a mesma da Deputada Laura Carneiro, a quem acabei de responder. A escassez de
recursos é muito grande. Estabelecemos um critério bastante abrangente: IDH, tamanho de
bancada, número de emendas. E por aí, para que todos os Estados fossem justificados.
Logicamente, sabemos perfeitamente que os recursos são escassos e não estão a contento.

Mas tenho a certeza de que os técnicos, que nos ajudaram e nos acompanharam,
procuraram distribuir os escassos recursos com muita justiça, muita determinação, no entanto sem
favorecimento. Dentro dos critérios adotados ninguém ficou com menos de 2 milhões, mesmo
quando havia várias emendas. A emenda mínima foi de 3 milhões.

 Reconheço a questão da emenda regional, porque colocamos 500 mil reais apenas.
Colocamos também as emendas de Comissões porque não havia recursos. Mas no próprio relatório
V.Exa. pode observar que já recomendamos ao Relator-Geral rever esses casos, pois não obtivemos
recursos e as Relatorias setoriais não têm recursos para destaques. O que vamos fazer é
recomendar ao Relator-Geral que melhore esse item, pois os recursos disponíveis foram mais para o
atendimento às bancadas estaduais como prioridade.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Gostaria que o caso da RIDE tivesse uma atenção
especial, porque é de fundamental importância para o Entorno do Distrito Federal.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Se constar no relatório.
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O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Então, desejo esse pleito de V.Exa. junto ao Relator-
Geral.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - O Deputado Anivaldo Vale tinha me

informado de que teria de sair, mas já retornou. Portanto, passo a palavra ao Deputado Anivaldo
Vale, e, em seguida, aos Senadores Sérgio Guerra e Fernando Bezerra.

Aviso de antemão para que, se estiverem ausentes, S.Exas. retornem ao plenário.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, inicialmente desejo

agradecer ao Presidente pela compreensão, pois, de acordo com a nossa função, temos que ser
onipresentes. Ora estamos aqui, ora ali, e, às vezes, temos de nos ausentar.

Parabenizo o colega José Carlos pelo seu trabalho. Mas gostaria de fazer uma observação.
Os colegas da bancada do Pará, ao tomarem conhecimento do valor dos recursos destacados

— principalmente em duas áreas vulneráveis, em situação quase de precariedade, em especial o
interior e a periferia do Estado —, reuniram-se e, numa decisão suprapartidária, priorizaram a
habitação e infra-estrutura. Os recursos destacados ficaram bastante distantes do que foi pleiteado
pela bancada, mesmo porque parte desses recursos, como eu disse inicialmente, são destinados aos
Municípios.

Apesar de compreender a dificuldade do Sub-Relator José Carlos Elias, quero recomendar ao
Relator-Geral do Orçamento que verifique a possibilidade de ampliar, e muito, o valor destacado
pela bancada do Estado do Pará.

De resto, parabenizo V.Exa. pelo trabalho que foi discutido com todos os Parlamentares. Em
todas as ocasiões, V.Exa. colocou-nos todas as suas dificuldades. A par da revisão da reavaliação
das receitas efetuadas pelo Comitê, que inclusive teve a presença do Deputado Pauderney Avelino,
que ora preside esta sessão, acredito que os problemas podem ser amenizados a partir da
disposição do Relator-Geral.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Senador Sérgio

Guerra. Em seguida, o Senador Fernando Bezerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Deputado José Carlos Elias, acompanhei nos últimos

dias o trabalho de V.Exa. Foi um esforço rigoroso, e o saudamos por isso. Houve toda a atenção do
Relator e a preocupação de trabalhar direito, mas o trabalho de V.Exa. foi absurdamente
inconseqüente, não por causa do Relator, mas do relatório. O Governo diz que o Ministério das
Cidades é prioridade; o Presidente da República vive saudando as cidades brasileiras que lhe deram
grandes votações, mas essa prioridade é questionável, porque os valores aprovados são
completamente insuficientes para as obras previstas — e quase sempre são obras de envergadura.
Obras de infra-estrutura urbana são caras, e as aprovações são de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões,
que de forma alguma têm a ver com o objeto da emenda. Aliás, ou consertamos isso ou não
assumimos, no Congresso, a responsabilidade de aprovar; ou estamos perdendo nossa capacidade
de produzir um documento que o Executivo tenha de respeitar. Se o custo de uma obra é de 50
milhões e se aprovam apenas 2 milhões, 3 milhões, é claro que isso não é uma coisa séria e
responsável do ponto de vista do interesse público. Não se trata do Orçamento que desejamos.
Trata-se de uma simulação completa porque ninguém faz uma obra de 50 milhões por 2 milhões,
por exemplo. Não foi o Relator que errou. Ao contrário, considero o seu relatório impecável nos seus
limites. V.Exa. merece a nossa saudação porque fez um grande esforço. Falei sobre as demandas do
meu Estado, que foram atendidas modestamente. Houve a atenção para com os Parlamentares, mas
não podemos continuar nisso, dividir o que não existe, contar com o que não se tem. O Governo diz
que vamos fazer um Orçamento de verdade, aprová-lo aqui e executá-lo, mas esta é uma frase
completamente parcial e inconseqüente. Nós vamos executar o quê? Como vamos executar uma
obra de 50 com 3 milhões?! Nós vamos liberar 3 milhões para não fazer nada?! Serão 4 milhões
para o contrato de empreiteira, isto sim. Isso aí é que vai na linha da falta de transparência, de que,
vez por outra, alguns iluminados acusam esta Comissão. Não há a menor possibilidade de termos
um setor público responsável, se um projeto orçado em 50 milhões for financiado com apenas 4
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milhões ou 5 milhões no Orçamento. Isto vai gerar fatura, mas não vai gerar obra. Esta é a
realidade.

Então, temos de romper isso de maneira definitiva, porque o Orçamento e o que se produz de
maneira geral estão virando um grande processo de enganação pública!

Há poucos minutos, recebi um telefonema da companheira extremamente qualificada,
Senadora pelo Estado de Goiás, Lúcia Vania, que pediu que eu destacasse emenda de sua autoria
de 50 milhões para uma aprovação de 2 milhões. Sinceramente, pergunto ao Líder do Governo — se
ele está presente — como ele explica uma operação dessas e qual a responsabilidade de uma
operação dessas? Que bom senso há nisso?

Faço um apelo a V.Exa. para que preste atenção a essas obras. Sei que daqui a pouco
V.Exa., ao sair daqui encontrará o Relator-Geral, que dirá que não há dinheiro. Provavelmente, não
haverá pelo menos dinheiro suficiente para fazer o investimento necessário. Se aprovarmos tanta
coisa para depois não fazer coisa alguma, o resultado será uma obra pública de total
inconseqüência estruturante, coisa que ocorre no Brasil há muito tempo. Cada vez mais faremos
menos, como no ano passado. E não há mudança alguma neste Orçamento do PT; se houver
mudança, será para pior!

Faço outro apelo, em nome da Senadora Lúcia Vânia e da Bancada de Goiás, com relação ao
destaque que apresentei a V.Exa. Em nome do PSDB, do Senado, quero saudar o seu esforço, sem
dúvida, dos mais sinceros e qualificados aqui. A crítica que fiz está longe de ser ao Relator, mas à
situação em que estamos vivendo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Fernando
Bezerra.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e
Srs. Senadores, vivi aqui uma experiência nova. Confesso que, ao longo desses 9 anos em que
exerço meu mandato, relutei em aceitar a indicação para ser membro desta Comissão. E, ao aceitá-
la, fui surpreendido pelo convite que me foi feito para que eu fosse Relator-Setorial do Orçamento da
Saúde. Portanto, a situação é nova para mim.

Queria deixar meu depoimento, Deputado José Carlos Elias — meu companheiro do PTB,
com quem tentei me comunicar, ao longo da execução desse relatório, com a intenção de absolver a
experiência de tantos que vivenciam esta Comissão há mais tempo do que eu —, sobre a angústia
que ambos vivemos por não podermos atender os pleitos dos Parlamentares e as reais demandas do
País, como bem salientou com muita propriedade o Senador Sérgio Guerra. Como atender
demandas de importantes obras para o País com migalhas? Enfim, como atendê-las, se não
dispomos de recursos?

Pedi a palavra, Deputado José Carlos Elias, muito mais para me solidarizar com a angústia
de V.Exa., que também é minha e certamente será novamente manifestada, quando eu tiver
oportunidade de apresentar o relatório que fiz para a Saúde, um relatório que é muito mais um
exercício político no sentido de não desagradar. Tenho a convicção de que não resolveremos
absolutamente nada. As obras necessárias ao País não estão aqui sendo discutidas com seriedade.

Precisamos reformular a formatação do Orçamento. Esta é a minha disposição no Senado da
República, quando a Comissão Mista for constituída, porque não poderemos escrever mais uma
repetitiva história de ficção que entrega um poder ditatorial ao Executivo. Apresentamos um
Orçamento contingenciado e, pela força ditadora do Executivo, as dotações orçamentárias são
liberadas ou não, muito mais pela força política do que pela importância da obra que se quer fazer.

Eu, Deputado, fiz 2 destaques. Um trata de uma dotação orçamentária prevista em 36
milhões para infra-estrutura urbana em vários Municípios pobres no meu Estado do Rio Grande do
Norte. E o fiz na convicção de que era muito mais um dever de quem pleiteia algo inatingível, mas
que tem o dever de fazê-lo. V.Exa, com toda a boa vontade, alocou 4 milhões. O outro destaque é da
ordem de 37 milhões à Emenda nº 0016 e foram alocados cerca de 3 milhões. Desse destaque, falo
em nome dos meus colegas do Senado que representam o Estado de Alagoas.

Mesmo reconhecendo todas as dificuldades que não são apenas nossas, mas também
dificuldades do Relator-Geral, peço a V.Exa. que as acolha, se houver a oportunidade e a relevância
dessas obras for admitida, no sentido de que os recursos possam ser melhorados. A minha decisão,
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, é contribuir para que o Orçamento passe a ser sério e
real, que possamos discutir qualidade e não quantidade, discutir demandas sérias e, não apenas as
demandas políticas, as quais eu compreendo.

Ao encerrar minhas palavras, Deputado, cumprimento V.Exa. Fico muito orgulhoso de tê-lo
como meu correligionário do PTB. Ambos fizemos uma tentativa séria de contribuir com o País e,
sobretudo, reconhecer o valor dos Parlamentares.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado José Carlos

Elias. Em seguida, no próximo bloco, falarão os Deputados Waldemir Moka, Alberto Goldman e
Professora Raquel Teixeira.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, primeiro vou falar sobre as duas
emendas da bancada do Pará apresentadas pelo Deputado Anivaldo Vale, meu companheiro deste
Estado.

Realmente, S.Exa. tem razão, são valores muito irrisórios. S.Exa. sabe perfeitamente das
nossas dificuldades para alocar recursos. Por outro lado, os Relatores-Setoriais praticamente não
ficaram com valores para definirem a questão dos destaques. Mas, Deputado, vamos recomendar ao
Relator-Geral — não sei se V.Exa. fez algum destaque na Relatoria-Geral, logicamente —, que
analise com todo o carinho a habitação e a infra-estrutura.

Quero dizer a V.Exa. que assumi o compromisso de fazer a recomendação ao Relator-Geral,
pois, se não colocamos valores superiores, foi porque os recursos que estavam afetos à nossa
Relatoria eram insuficientes.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Relator, eu esperava ser atendido com alguma
coisa já agora.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Mas não temos recursos.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Mas o comitê de receita já está pedindo aí.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Não temos recursos, porém podemos

recomendar seu pedido. Não adianta: nenhum Relator-Setorial dispõe de recursos. Deputado
Anivaldo Vale, acho que a sua reivindicação é justa e vamos recomendá-la.

O Senador Sérgio Guerra, do Estado de Pernambuco, tem razão quando aborda a situação
dos irrisórios valores deferidos pelo montante solicitado. As reivindicações que os Senadores,
Deputados, as bancadas fazem é porque as suas bases eleitorais o exigem.

V.Exa., Senador, disse que a Comissão, tal qual a Câmara e o Senado, precisa definir suas
normas. No nosso relatório, chamamos a atenção para que tomemos uma posição em relação ao
que se chama de Orçamento impositivo. Mas até hoje o Congresso Nacional não fez nada em relação
a isso. Acho que os valores poderiam ser bem menores, desde que fossem cumpridos, porque às
vezes lutamos por essas causas, os seus valores são aprovados e há muitos cortes quando eles são
liberados.

V.Exa. tem toda a razão quanto aos valores. Vamos recomendá-los ao Relator-Geral, e, tenho
certeza, S.Exa. os atenderá no que puder.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Deputado, desejo um esclarecimento. Impositivo
ou não, o Orçamento não altera a situação: aprovamos 3 milhões para uma obra de 50 milhões, e
com 3 milhões não se faz obra de 50 milhões.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Fizemos menção a isso no nosso relatório e
vamos recomendar o destaque da Senadora Lúcia Vânia, que V.Exa. apresenta ao Relator-Geral,
para uma análise, porque nós, Relatores-Setoriais, não dispomos de qualquer recurso para o
acolhimento de destaques. O Senador Fernando Bezerra, nosso companheiro de partido e
Relator-Setorial da Saúde — uma das áreas mais dramáticas e que recebeu pouquíssimos recursos
para atender a uma demanda muito grande —, sabe da nossa luta para atender algum destaque.
Mas pequena parte dos recursos disponíveis ficará com o Relator-Geral para atendimento das
recomendações dos Relatores-Setoriais.

Esclareço que os 2 destaques apresentados por V.Exa., referentes à infra-estrutura urbana
do Rio Grande do Norte e à questão de Alagoas, serão recomendados ao Relator-Geral. V.Exa. lá
estará conosco para lutar por esse atendimento.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sr. Relator José Carlos Elias, Sras. e Srs.

Parlamentares, inicialmente, parabenizo o Relator pelo hercúleo esforço na elaboração do relatório,
tendo em vista as dificuldades encontradas para alocar os poucos recursos de que dispõe nas
diversas demandas apresentadas nesta Casa.

Entretanto o metrô da Bahia me chama a atenção, Deputado José Carlos Elias. À obra do
metrô de Salvador, que recebeu na proposta orçamentária R$ 6.097.000,00, V.Exa. acrescentou
apenas R$ 5.300.000,00, quantia suficiente para pouco mais de 3 meses. Com isso, teremos
dificuldades de acelerar ou até mesmo manter a obra no ritmo em que deve ser tocada, já que se
arrasta há algum tempo. Não podemos deixar que ela se prolongue ad aeternum. Portanto,
desejamos que V.Exa atenda ao nosso destaque (Destaque nº 132), que resgata ou tenta resgatar o
valor da nossa emenda inicial, a Emenda de Bancada nº 06001.

Ao mesmo tempo, apresentamos outro destaque a uma emenda de bancada. Trata-se do
Destaque nº 131. A Emenda é a de nº 71060013, que trata da implantação, ampliação e melhoria
da infra-estrutura urbana em Municípios do Estado da Bahia, resgatando o valor original da
emenda. V.Exa. apenas acolheu R$ 4.700.000,00. Realmente, os recursos são muito ínfimos para
atender ao que se propõe a nossa emenda de bancada.

Outro destaque que apresentamos foi o destaque de mudança de títulos. V.Exa. coloca no
título que é o Destaque nº 133. Trata-se da Emenda nº 7106013. Tentamos resgatar o título da
emenda que apresentamos para atendimento aos Municípios. Onde se lê “implantação e melhoria de
órgãos de infra-estrutura urbana em Municípios com até 100 mil habitantes, ações de infra-estrutura
urbana em Municípios do Estado da Bahia (...)”, leia-se “implantação e melhoria de órgãos de infra-
estrutura urbana em Municípios do Estado da Bahia, ações de infra-estrutura urbana em Municípios
do Estado da Bahia (...)”.

Ou seja, Sr. Relator, o que pretendemos é que essa emenda atenda a todos os Municípios,
indistintamente do número de habitantes que a emenda possa atender. No seu relatório, V.Exa. fez
uma adequação no subtítulo, colocando “para Municípios com até 100 mil habitantes.” Nós também
entendemos que, na medida em que V.Exa. acolha esta emenda, o PPA certamente ficará na
obrigação, com o acordo havido nesta Casa, de adequá-lo à emenda aqui aprovada e apresentada
pela bancada baiana.

São 3 os destaques que apresentamos em nome da bancada do Estado da Bahia, com o
respaldo justamente de V.Exa., que poderá, com sua generosidade, atender a todas de acordo com a
disponibilidade. Não teremos condições de tocar as obras do metrô com apenas 11 milhões de reais
no próximo ano, como também essa emenda de bancada de 4 milhões e 700 mil reais para
atendimento a diversos Municípios do nosso Estado em obras de infra-estrutura urbana é
insuficiente, porque são obras realmente caríssimas. Portanto, esses recursos não seriam
suficientes para realizarmos essas obras.

A Bahia é um Estado que possui 417 Municípios. Ficaria difícil dividirmos 4 milhões e 700
mil entre 417 Municípios.

Agradeço-lhe a oportunidade. Espero contar com o apoio do ilustre Relator, Deputado José
Carlos Elias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Senadores,
talvez esse relatório seja uma das maiores demonstrações de como o nosso Orçamento e o nosso
País estão sendo discutidos.

Sinceramente, fico envergonhado. Não acho que a responsabilidade seja de alguém
especificamente, e, sim, do Congresso Nacional. A responsabilidade é da Casa, que admite
discutirmos e votarmos uma matéria tão importante como essa da forma como estamos fazendo.

Acabamos de ler o Relatório. O Deputado José Carlos Elias não tem, evidentemente,
responsabilidade alguma para com isso. Ele é um Relator; há um Regimento que trata da questão;
há limitações; os recursos são limitados; S.Exa. faz o que pode, pressionado por todas as bancadas.
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É indiscutível que o Congresso Nacional tem de tomar vergonha e reformular a elaboração
orçamentária. Acabamos de ler um relatório extremamente complexo, com dezenas e dezenas de
tabelas; e cada uma delas, para ser lida e analisada, toma um bom tempo. Estamos discutindo a
leitura de um documento que foi distribuído há 2 dias. É verdade, mas nós não saímos daqui até
agora. Só saímos para dormir. Não saímos nem para comer. Agora estamos comendo sanduíches.

A maior característica de todos os relatórios — este é um exemplo dramático — é a
pulverização. Os recursos são pequenos para investimentos brutais. Isso significa que, para cada
um desses grandes investimentos necessários nas grandes regiões urbanas, o resultado é pífio. Não
dá para fazer o projeto. Não é que não dê para fazer a obra; não dá nem para fazer o projeto. Com
R$ 1 milhão ou R$ 2 milhões não podemos fazer o projeto, muito menos pensar em fazer a obra.
Com isso, todos os anos milhares de obras são iniciadas em todo o Brasil e nada acontece, porque
ninguém tem coragem de concentrar recursos. Temos R$ 50 milhões?! Então, vamos fazer 1 obra no
valor de R$ 50 milhões, e não 20 obras de R$ 2, 5 milhões. Porque Isso não dá para nada! Uma
obra de R$ 50 milhões pode ter pelo menos resultados para alguém em algum lugar do País.

O Governo, que tem como prioridade o grande Ministério das Cidades, para resolver os
problemas urbanos do País, concede recursos pífios — mas pífios para valer! E não há medida
alguma no sentido de reformular algo. Nós começamos a fazer mudanças importantes, mas vemos
um Governo incapaz, sem nenhuma criatividade para fazer profundas reformulações.

Vou dar um exemplo aos senhores. Quando fui Ministro dos Transportes estava lá o Sistema
CBTU. Como não tínhamos recursos e como o Governo Federal não pode gerenciar sistemas
metropolitanos de trens — isso é uma aberração. Não é matéria federal; é matéria dos Estados, é
transporte metropolitano - eu estadualizei, em acordo com São Paulo e Rio, a CBTU-São Paulo e a
CBTU-Rio. V.Exa. pode ir a São Paulo hoje e ver o que era a CBTU no passado: um ferro velho. E,
hoje, o que é a CBTU, que passou a se chamar CBTM, em São Paulo? São trens modernos que
servem principalmente a população da periferia. E continuamos durante todos esses anos. O atual
Governo não teve nem a criatividade para dizer: vamos estadualizar esses sistemas.

Por que o Rio Grande do Sul ainda tem uma TRANSURB? Por que não entrega isso para o
Governo do Rio Grande do Sul? É transporte metropolitano de massas. O que o Governo Federal
tem a ver com isso? Quais são os interesses que estão por trás disso? São interesses econômicos,
que não são os melhores para a população e para o povo do Brasil.

Começamos a fazer estadualização. Fizemos 2, São Paulo e Rio, e nada mais aconteceu
desde 1993, há 10 anos. Não há um Governo, com coragem, com vergonha na cara, para dizer:
esses sistemas têm de ser estadualizados.

Claro que o aporte de recursos federais para o sistema deve continuar, sim. O Governo
Federal precisa ter recursos, sim, para ajudar o sistema de transporte metropolitano. Mas isso não
significa que ele opere isso.

Sr. Presidente, o Ministério das Cidades — no ano passado era outro nome — tinha de
pessoal e encargos 7,3 milhões. Este ano tem no projeto de lei orçamentária 10,9 milhões.
Aumentou 50%. Mas, nos investimentos previstos, deve ter sido contingenciado: de 1 bilhão, 483
milhões virou 113 milhões. Isso representa 8%. Está bem, provavelmente foi contingenciado. Não
acredito que 113 milhões também não sejam contingenciados. Mas o que são 113 milhões de
investimentos em todas as regiões urbanas do País, e com todas as responsabilidades desse
Ministério?

Para as CBTUs, no ano passado, o Orçamento tinha 438 milhões de investimentos; este ano,
tem 150 milhões. Ou seja, a prioridade que o Presidente Lula disse que daria para os investimentos
nas áreas urbanas é uma piada, uma leviandade, uma irresponsabilidade!

Queremos chamar atenção — não queremos tomar muito tempo dos Srs. Deputados —
também para os programas de GND-4: Nosso Bairro, Morar Melhor, Saneamento é Vida, Transporte
Ferroviário Urbano, Infra-estrutura Urbana, autorizados estavam em 779 milhões; foram
empenhados 30 milhões. A execução é ridícula! A prioridade que foi dita, evidentemente não existe.

Queremos fazer uma observação ao Relator. Na questão da distribuição das bancadas
estaduais, S.Exa. adotou um critério inversamente proporcional ao PIB per capita. Neste caso, não
pode, Sr. Relator, porque o que estamos tratando, no Ministério das Cidades, são as regiões
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urbanas, as grandes regiões urbanas conurbadas. Esse Ministério não é o Ministério da Saúde ou
da Educação, em que poderiam ser adotados alguns critérios desse tipo, mas o Ministério das
Cidades. Trata-se de investimentos em conglomerados urbanos.

Veja o que deu como resultado disso. A bancada do Rio de Janeiro solicitou para essa área 1
bilhão, 850 milhões; a bancada de São Paulo, 630 milhões. E é natural isso porque se trata de 2
grandes regiões urbanas do País, onde as pressões sociais são maiores, onde as demandas são
maiores. O resultado foi que o Rio de Janeiro ficou com 18 milhões; São Paulo, com 24 milhões;
Mato Grosso do Sul, com 10 milhões; Sergipe, com 16 milhões. Veja, Sr. Relator, Rio de Janeiro tem
para investimento em áreas urbanas, emendas de bancada, 18 milhões; Sergipe ficou com 16
milhões. Não tem cabimento, não tem proporção, é desproporcional! Não dá para comparar Rio de
Janeiro com Sergipe, em termos de necessidades nessas áreas.

Portanto, Sr. Relator, ainda que V.Exa. tenha feito todo o esforço, devo dizer que, quando da
distribuição — desculpe-me —, S.Exa. esqueceu que Sergipe não tem tantos problemas, do ponto de
vista das regiões urbanas, quanto tem o Rio de Janeiro. Incomparavelmente diferente. E aqui os
resultados foram quase iguais. Em todo caso, cumprimento V.Exa. pelo seu relatório. V.Exa. está
limitado. Quem sabe, essas correções possam ser feitas pelo Relator-Geral?

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos suspender a sessão por 3

minutos. (Pausa.
)

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está reiniciada a reunião.
Concedo a palavra à Deputada Professora Raquel Teixeira.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Obrigada, Sr. Presidente.
Apresentei 5 destaques, Sr. Relator, 4 referentes à bancada do meu Estado, Goiás, e 1

referente à RIDE.
Rapidamente, para não ser repetitiva, antes de entrar no conteúdo dos destaques, quero

tornar meu o sentimento de frustração expresso pelo Senador Sérgio Guerra em relação às
dificuldades orçamentárias. Mas, dentro desse quadro, quero reconhecer o enorme esforço do
Relator para tentar ser justo.

O primeiro comentário que quero fazer, na verdade, já trazido pelo Senador Sérgio Guerra e
pelo Deputado Pedro Chaves, é sobre o Destaque nº 58, que trata de recursos para a recuperação
da bacia do Rio Meia Ponte O Meia Ponte, Sr. Relator, é um importante rio que corta Goiânia. No
passado, por falta de investimentos e até por ignorância, hoje, esse rio trás sérios problemas ao
meio ambiente. O sistema de coleta e tratamento de esgoto é essencial para a correção do meio
ambiente, dos mananciais hídricos. Lamentavelmente, esse é um daqueles destaques em que a
bancada pediu 50 milhões de reais e recebeu apenas 3,5 milhões de reais. Trata-se de um projeto
importantíssimo para a saúde pública e para a prevenção de doenças em Goiânia.

O Destaque nº 59 diz respeito a um importante trabalho de reordenamento no traçado
urbano de Goiânia neste momento. Goiânia precisa de adequações às novas tendências de
crescimento da cidade e de outras ações de desenvolvimento urbano. A Avenida Leste-Oeste se
destaca como uma importante interligação entre as vias de contorno interno e o escoamento
externo, facilitando o tráfego de importantes BR’s, como a 153, que liga Brasília, São Paulo.
Também, de uma solicitação de 50 milhões de reais, foram alocados 2,5 milhões de reais.

O Destaque nº 60 trata da questão do transporte coletivo em Aparecida de Goiânia.
Aparecida de Goiânia representa o Entorno de Goiânia, com os mesmos problemas do Entorno do
Distrito Federal. Como toda grande região de entorno, Aparecida teve crescimento desordenado. Há
necessidade de investimentos para que a carência de transporte coletivo urbano seja superada e
possamos melhorar a vida dessa população. Mais uma vez, de 50 milhões de reais, recebemos 3
milhões de reais.
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O Destaque nº 61 trata da questão da coleta e tratamento de esgoto sanitário de outras
importantes cidades do Estado. As mesmas justificativas que dei para o tratamento do Rio Meia
Ponte e coleta de esgoto sanitário em Goiânia se aplica às outras cidades.

Finalmente, o Destaque nº 57 trata da RIDE. Como já foi abordado nesta Comissão, esse é
um projeto que atende às cidades do Entorno do Distrito Federal — Valparaízo, Cidade Ocidental,
Águas Lindas, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, cidades que tiveram crescimento
desenfreado, quase sempre, atraídas pela proximidade de Brasília. Portanto, beneficiar a RIDE
significa beneficiar os Estados de Goiás, Minas Gerais, o Distrito Federal e todos que fazem de
Brasília o seu ponto de convergência.

Cumprimento, mais uma vez, o nobre Deputado José Carlos Elias pelo difícil trabalho,
quase, como disse, uma missão impossível. Peço a S.Exa. que faça ao nobre Relator-Geral uma
recomendação enfática: a de que atenda às nossas justas reivindicações.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre Deputado Ary

Vanazzi.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, nobre Relator, em primeiro lugar, quero parabenizar o nobre Relator pelo seu relatório.
S.Exa., na questão da distribuição dos recursos, adotou alguns critérios que me parecem
essenciais, para que possamos dar uma adequação correta, na minha avaliação, aos investimentos
que o País precisa fazer. Por exemplo, a questão do IDH é um elemento chave, que demonstra a
situação da população de cada região do País. Parabenizo o Relator pela dinâmica da apresentação
do relatório.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, antes de apresentar as questões que acho fundamentais
para a nossa Comissão, quero fazer algumas considerações. Evidentemente, todos nós temos uma
enorme necessidade de investimento em nosso País, embora a receita, de um ano para outro, tenha
crescido. Por exemplo, em 2003, tínhamos uma receita de 361 bilhões de reais; em 2004, a previsão
é de 402 bilhões de reais. Isso significa que houve crescimento, mesmo que, com ele, tenhamos
muita dificuldade de atender às demandas essenciais da nossa população, em função também da
situação em que se encontra o nosso País.

Um dos elementos que a nossa Comissão precisa debater é o processo de estruturação, do
ponto de vista orçamentário do nosso País. Um Parlamentar como eu faz uma emenda para o
Município de Barra do Quaraí, a 600 quilômetros de Porto Alegre. Só para fazer a emenda, aprová-
la, construir o projeto, receber parte desse recurso, ele gasta quase um terço do valor da emenda
que apresentou para o seu Município.

A estrutura, do ponto de vista orçamentário, da proposta que temos construído não
corresponde, depois de muitos anos de experiência, à realidade dos investimentos que precisam ser
feitos. Acho que o País precisa ter estratégias de investimento em todas as áreas.

Eu sou favorável a que apresentemos emendas aos projetos estruturantes que o País tem, ou
para a área do transporte urbano ou para a de habitação. Não podemos ficar criando programas e
projetos de acordo com a realidade e a situação regional. Nós temos que ter projetos estruturantes.
Com essa lógica é que devíamos efetivamente trabalhar o Orçamento.

Sr. Presidente, uma das coisas fundamentais que quero ressaltar no relatório é a certeza, a
objetividade e o acerto ao se criar o Ministério das Cidades. Num país como o nosso, que tem hoje
6,5 milhões de famílias sem habitação e o mesmo tanto sem saneamento básico — 30% da
população não têm saneamento básico —, não dá para tratar essa política com secretarias
nacionais. É preciso haver um ministério que pense numa política, que tenha estrutura e que tenha
objetividade naquilo que faz. Com a criação do Ministério das Cidades, o Governo deixou claro como
vai tratar a questão do saneamento básico e a habitacional do País.

Nesse sentido, Sr. Presidente e Sr. Relator, fiz alguns destaques extremamente importantes.
O Governo Federal, hoje, tem vários programas, mas 2 deles, na minha avaliação, são fundamentais
para a reestruturação, do ponto de vista urbano. Um deles é o Habitar Brasil/BID, um programa
que hoje tem 250 milhões de dólares; falta a contrapartida.
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A Comissão de Desenvolvimento Urbano — estou apresentando um destaque nesse sentido
— apresentou uma emenda de 120 milhões de reais, que são os recursos necessários para a
contrapartida. Evidentemente, talvez não seja este o valor que nós podemos contemplar, mas
deveria fazer um debate com o Relator-Geral para que pudéssemos ampliar um pouco mais os
recursos para o Programa Habitar Brasil/BID.

Em 2º lugar, quero fazer um contraponto ao Deputado que me antecedeu. S.Exa. disse que o
Governo não tem um programa de habitação popular. Nós temos a Medida Provisória nº 133, que
está trancando a pauta, e há ali 450 milhões de reais. Trata-se de uma medida provisória que
trabalha com a idéia do subsídio da política habitacional no País, para garantir moradia nas áreas
de conflito e, fundamentalmente, para a população que hoje ganha até 3 salários mínimos.

Essa medida provisória e stá aqui e é uma demonstração da importância que estamos dando
à questão urbana em nosso País.

Tenho outro destaque sobre programa especial criado pelo Governo. Fizemos também uma
emenda que aloca 200 milhões de reais para esse programa de subsídio à habitação popular no
nosso País. Evidentemente, trata-se de valor alto que a Comissão de Desenvolvimento Urbano
apresentou. É fundamental, porém, convencer o Relator-Geral a disponibilizar esses 2 programas
estruturantes da política urbana do País.

No relatório setorial, apresentei os Destaques nºs 105, 106, 171, 172, 173 e 174, que versam
sobre programa de subsídio habitacional — Programa Habitar Brasil/BID — e programa de
transportes urbanos, para ampliação das malhas rodoviárias interurbanas nas grandes metrópoles.
Há também um destaque que trata da questão do planejamento urbano, principalmente dos planos
diretores.

Sr. Presidente, faço este registro porque entendo extremamente importante o relatório. A
área de que estamos tratando talvez seja a mais importante, do ponto de vista das políticas sociais.

Tenho dito e quero reafirmar que não adianta investir no combate à violência nem em
tratamento de doenças se não investirmos na questão urbana. Melhorando o aspecto urbano,
poderemos diminuir — e muito — a violência e a incidência de doenças.

Precisamos disponibilizar esses recursos, Sr. Presidente.
Eram as considerações que tinha a fazer ao nobre Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre Deputado

Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, em casa em que falta pão, todo

mundo chora e todos têm razão. Na verdade, os nobres Relatores-Setoriais foram extremamente
prejudicados. Há muita boa vontade por parte dos Relatores. Lamentavelmente, embora estejamos
discutindo, sabemos por antecipação que o Relator não tem como atender às reivindicações.

Em primeiro lugar, quero parabenizar o nobre Deputado José Carlos Elias, do Espírito
Santo, que realizou um grande trabalho apesar das limitações de recursos. Há de se reconhecer o
trabalho e a competência de quem já esteve — e muito bem — no Executivo.

Sr. Presidente, temos de entender que muitos Municípios, como é o caso dos de Mato Grosso
do Sul, precisam desses recursos, principalmente os pequenos, cuja arrecadação não tem como
dotá-los de infra-estrutura. A arrecadação, na maioria das vezes, mal dá para pagar o salário do
funcionalismo e pequenos investimentos. Quando alocamos recursos da ordem de 200, 300 mil
reais para um pequeno Município, temos de entender que esse é quase todo o investimento de que o
Prefeito vai dispor em um ano. Daí por que o Ministério das Cidades era campeão de emendas.
Simplesmente os Parlamentares colocavam ali suas emendas para ajudar os pequenos Municípios
— e estou falando da grande maioria dos Municípios brasileiros.

Estado, União, isso é ficção. As pessoas moram, produzem e trabalham nos Municípios. E
são estes os entes prejudicados na reforma tributária. Prefeitos estão desesperados, não têm sequer
como pagar o décimo terceiro salário dos seus servidores.

Quando defendo emendas de infra-estrutura em Municípios do Estado do Mato Grosso do
Sul, na verdade, estou pedindo à União que socorra os pequenos Municípios, não só do Mato
Grosso do Sul, mas do País inteiro. Dos cinco mil e tantos Municípios que temos, podem ter certeza,
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dois terços são pequenos. E, quando falo em infra-estrutura, refiro-me a saneamento, a política
habitacional, a tudo aquilo de que o Município precisa.

Deputado José Carlos Elias, meu Estado tem 5 emendas. V.Exa. até me consultou,
democraticamente, e dividiu os recursos em partes iguais. Nós, de Mato Grosso do Sul, somos
gratos a V.Exa. pela benevolência. Apesar de acharmos os recursos muito pequenos, entendemos a
dificuldade. É preciso ser justo com V.Exa.

Apelo para V.Exa. no sentido de, ao fazer seu relatório, lembrar que Mato Grosso do Sul,
nessas emendas, ficou com recursos muito aquém da necessidade do seu povo. Peço-lhe especial
atenção a essa emenda de infra-estrutura municipal. Espero que V.Exa. aumente um pouco mais os
recursos ou, pelo menos, recomende ao Relator-Geral que o faça.

A segunda prioridade está na área de habitação. Peço também atenção, de forma
generalizada, para todos os Municípios sul-mato-grossenses no que se refere a esse setor. No
mais, novamente quero reconhecer o trabalho de V.Exa. e dizer que estamos torcendo para que este
Orçamento, que na maioria das vezes é uma peça de ficção, seja realmente executado. O Governo
disse que quer um Orçamento realista. Vamos, então, a partir do ano que vem, com a sorte de não
sofrermos contingenciamento, de não termos limitações, executá-lo — aliás, a execução
orçamentária neste ano foi realmente mínima.

Entendemos as dificuldades do atual Governo. Estamos aqui somando esforços para fazer,
neste limite, algo realista, esperando que o nível de contingenciamento seja o menor possível.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, o primeiro questionamento foi do

Deputado José Rocha, da Bahia. S.Exa. se referiu ao metrô de Salvador, para o qual foram alocados
apenas 5 milhões e 300 mil reais. Para a outra emenda, a de infra-estrutura urbana, foram
alocados 4 milhões e 700 mil reais, num total de 10 milhões.

Reconheço que os valores são irrisórios, mas, pelo método de distribuição que
implementamos para uma distribuição justa, foi o montante que coube à Bahia, pelos recursos
disponíveis. Logicamente, como S.Exa. frisou, a Relatoria Setorial não dispunha de recursos para
acatar nenhum destaque. Nós apenas podemos recomendar ao Relator-Geral uma apreciação mais
delicada.

Quanto ao Destaque de Redação nº 133, quero dizer que o estamos encaminhando ao
Relator-Geral, para que seja discutido com o Relator do PPA, a quem, pela legislação, caberá a
definição de como sanar o assunto.

O grande Deputado Alberto Goldman, de São Paulo, não concorda com o método de
distribuição: um terço do PIB per capita. S.Exa. julga que São Paulo ficou com recursos muito
escassos. Creio que nunca a metodologia usada vá agradar a todos. Se agrada São Paulo, não
agrada pequenos Estados; se agrada pequenos Estados, não agrada São Paulo. Então, procuramos
um critério em que se fizesse mais justiça.

Nesse relatório, incluímos uma prática interessante. A partir da experiência concreta dos
Relatores que nos antecederam em vários anos nessa área temática, logo percebemos que essa seria
uma difícil empreitada. Asseveram esses antecessores que a definição de critérios para alocar
recursos escassos é sempre uma questão complexa, sobretudo pelo fato de as demandas serem
sempre bem superiores aos recursos disponíveis, em especial quando são muitos os que disputam
tais recursos, situação em que não existirá critério ou conjunto de critérios que possa satisfazer a
todos os interessados. Não há como discordar de tal assertiva, e a fizemos constar em nosso
relatório.

O Deputado está com a razão, mas, infelizmente, pelos poucos recursos que estavam ao
nosso alcance, foi o critério que julgamos mais justo para abranger todos os Estados.

Levamos em conta as questões da renda, da população e da quantidade de emendas, para
chegar a um número em que não se pudesse dizer que alguns ficaram com muito e outros sem
nada. Procuramos fazer uma distribuição mais igualitária dos parcos recursos de que
dispúnhamos.

A Deputada Professora Raquel Teixeira, do Estado de Goiás, disse que foram pedidos 50
milhões para determinadas áreas, que a bancada de Goiás apresentou 5 emendas, e foram
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aprovados valores irrisórios. Concordamos com S.Exa., mas foi o método usado. Para S.Exa. ter
uma idéia, se fôssemos atender somente à solicitação de Goiás, todos os recursos que tínhamos
para distribuir, 300 milhões de reais, seriam insuficientes.

A situação é muito difícil.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - O valor total era de 200 milhões.

E eu receberia esses 200 milhões muito feliz.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - V.Exa. tem razão. Os recursos são escassos. O

que poderemos fazer é recomendar ao Relator-Geral que olhe a situação com carinho, para ver se
conseguimos alavancar mais alguma coisa.

A Deputada também terá oportunidade de destacar as emendas quando o Relator-Geral
apresentar o relatório final. O que podemos prometer é que vamos recomendar ao Relator-Geral a
situação levantada por V.Exa.

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Goiás agradece, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Nosso colega Deputado Ary Vanazzi, do Rio

Grande do Sul, levanta uma situação também bastante preocupante. As Comissões fizeram
emendas com valores praticamente simbólicos — totalizam 500 mil reais — em virtude da escassez
de recursos. Temos conhecimento do programa do Governo Federal que trata da habitação. Serão
implementados projetos para transporte urbano, subsídio habitacional e planejamento urbano.

S.Exa. tem razão. Estamos recomendando ao Relator-Geral que olhe com carinho essa parte.
S.Exa. terá disponibilidade de recursos. Essa será a maneira mais fácil de procurar atender mais
alguma coisa. Se tivéssemos condições, faríamos isso. Priorizamos, primeiramente, as emendas de
bancadas e as emendas individuais. Depois, chegamos a valores pequenos e fizemos apenas uma
complementação para que não ficasse vazio de tudo.

A reivindicação de S.Exa. é salutar. Todos querem atender à área de habitação. Digo a
S.Exa. que também vamos recomendar ao Relator-Geral as suas reivindicações.

Vamos à questão do Deputado Waldemir Moka. Como sabe S.Exa., tivemos a oportunidade
de mostrar que os Relatores-Setoriais não tiveram recurso disponível sequer para acatar destaques.
Há dificuldade para levantar receita com previsão, uma vez que não queremos fazer um Orçamento
sem perspectiva de que seja cumprido. Então, procuramos fazer com que o método de distribuição
fosse o mais justo possível.

Realmente, os recursos são poucos. Vários Estados precisam de muito mais, não só Mato
Grosso do Sul. Nosso próprio Estado, o Espírito Santo, de todas as emendas apresentadas, ficou
com 9 milhões.

Fizemos um critério tão justo que não relevamos nenhum favorecimento. Utilizamos esse
método — um terço da renda per capita, um terço da população, um terço das emendas
apresentadas — para chegar a um valor.

Queremos dizer a S.Exa. que também vamos recomendar os 5 destaques ao Relator-Geral. O
Deputado deve fazer a apresentação de destaques ao relatório final quando o Relator-Geral
apresentá-lo a esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - As inscrições para discussão estão
encerradas.

Com a palavra o Deputado Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Relator, eu, o Deputado Zé Gerardo e outros companheiros representamos a bancada do

Ceará. O Destaque nº 151, apresentado por nós, trata tão-somente de alteração de texto, conforme
já foi dito a V.Exa., isto é, da modificação do título da ação Implantação do trecho sul do sistema de
trens urbanos de Fortaleza, no Estado do Ceará para o título da ação Implantação do trecho sul do
sistema de trens urbanos de Fortaleza, trecho Caucaia—Vila das Flores.

Essa alteração é uma solicitação não só da bancada, como também do próprio Governo do
Estado.

Conto com o apoio de V.Exa. e do Presidente desta Comissão.
Ainda com relação a essa obra, nós, a bancada do Ceará, apresentamos emenda com valor

bastante realista. Desde já, faço coro com o Senador Sérgio Guerra, com a nobre Deputada Raquel
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Teixeira e com o Deputado Alberto Goldman, do nosso partido, quanto à alocação de recursos para
o reinício da construção do metrô de Fortaleza. Eles são absolutamente insignificantes, insuficientes
para reiniciar a obra, que inclusive está parada.

O Ministro das Cidades esteve naquele Estado e prometeu recursos significativos para a
retomada da obra, mas até agora isso não se tornou realidade.

Sr. Presidente, há 8 anos, tenta-se conseguir recursos com um banco japonês para a
conclusão dessa obra, que envolve cidades da Região Metropolitana de Fortaleza, portanto, uma
grande parte da população do Ceará. Inclusive o Presidente do Tribunal de Contas da União, Valmir
Campelo, enviou um aviso a V.Exa., porque está preocupado com a não-alocação, no Orçamento
Geral da União, por parte do Governo Federal, de recursos para essa obra. Constatou o TCU que
estamos pagando vultosos recursos como taxa de permanência num contrato, e os recursos não
estão sendo liberados simplesmente porque o Governo brasileiro não disponibilizou a sua parte.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - O Governo já alocou no Orçamento 19 milhões
para a referida obra.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Eles são insuficientes. Só para se ter uma idéia, para
concluí-la, precisaríamos de 80 milhões de reais. Ainda nem foram liberados os recursos de 2003.
Os recursos de 2004 não darão para retomar a obra devido a encargos e compromissos já
assumidos, por exemplo, com fornecedores e empreiteiras.

Sr. Presidente, só de taxa de permanência, em 2002, pagamos 5 milhões e 200 mil reais. O
Tribunal de Contas da União está chamando a atenção do Congresso Nacional e do Executivo para
que aloquem recursos compatíveis com essa obra. Os 19 milhões, mais os 4,5 milhões que V.Exa.
acatou da emenda que apresentamos, não dão para tocar o cronograma e pagar os fornecedores,
que estão sem receber devido ao fato de o Governo não ter liberado ainda os recursos já previstos no
Orçamento deste ano para o metrô de Fortaleza. Foram liberados somente 6 milhões de reais.

Gostaria de chamar a atenção de V.Exa. para a questão habitacional e para a necessidade de
adequação das vias urbanas de Fortaleza, que concentram os esforços da bancada do Estado do
Ceará, toda a nossa preocupação e a do Governador do Estado.

Registro que o Tribunal de Contas da União, por intermédio do Aviso nº 2.392, enviou
correspondência relativa ao assunto para V.Exa., para o Executivo e para o Presidente da Comissão.
Fui informado na própria Comissão de que esse documento foi encaminhado ao Relator-Setorial.

Gostaria de passar às mãos de V.Exa. a determinação do Tribunal de Contas da União no
sentido de que haja alocação do Executivo e da Comissão Mista de Orçamento de recursos
compatíveis com essa obra e, sobretudo, com o contrato. O Brasil está pagando taxa de
permanência porque o Governo Federal não está alocando no Orçamento a contrapartida devida
pelo contrato. O Brasil está pagando taxa de permanência ao Bank for International Cooperation, do
Japão.

Portanto, a bancada do Ceará, mais do que solicitar recursos para uma obra importante,
chama atenção para a necessidade de alocação de recursos como contrapartida de um contrato de
financiamento que o pobre Estado do Ceará, com a fiança do Brasil, conseguiu depois de muitos
anos de trabalho. Estamos pagando juros a um banco estrangeiro sem utilizar os recursos, o que é
um crime contra todos os brasileiros.

Sr. Relator, gostaríamos que V.Exa. transmitisse ao Relator-Geral essa nossa preocupação,
que não é com mais uma obra qualquer, mas com o fato de estarmos pagando juros a um banco
internacional por um dinheiro que não estamos recebendo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro
Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado José Carlos
Elias, inicialmente, louvo V.Exa. pela educação e lhaneza no trato com seus companheiros. E
V.Exa. faz isso para amenizar a maldade, no bom sentido, que praticou contra o Maranhão.

Deputado José Carlos Elias, V.Exa. teve grande trabalho ao elaborar esse relatório em tempo
recorde. Outros relatórios ainda não foram sequer entregues à Consultoria. Louvo-o pelo trabalho e
estendo esse louvor ao companheiro Sanchez, que está ao seu lado. Sem dúvida nenhuma, ele é um
grande consultor.
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Sei que não existem recursos para atender aos destaques. V.Exa. disse que vai encaminhar
nossos pleitos ao Relator-Geral. Gostaria que V.Exa. anotasse alguns pontos da bancada do
Maranhão, da qual sou coordenador.

Os primeiros destaques do Maranhão são os de nº 001 e 002. O Maranhão não dorme no
ponto.

Já foi dito aqui várias vezes que o Maranhão tem o mais baixo IDH do Brasil . Então, queria
que V.Exa. colocasse essa nota na recomendação que fará ao Relator-Geral, a fim de que S.Exa. se
sensibilize e verifique que as emendas do Maranhão não são aquelas destinadas a resolver
problemas de áreas metropolitanas do Rio de Janeiro ou de São Paulo, como mencionou o Deputado
Alberto Goldman, nem a resolver problemas de trens urbanos. Não temos esses luxos. Queremos
resolver problemas de habitações populares de centros urbanos de 30 mil habitantes.

Colocamos nossas emendas entre as de Centros Urbanos em Municípios de menos de 100
mil habitantes porque esse é o título do projeto, mas, na verdade, os nossos Municípios têm menos
de 30 mil habitantes. E cerca de 30% de sua população moram em casas de palha de babaçu.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Roberto
Balestra.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, nobre Relator, José Carlos Elias,
não há nenhum reparo a fazer. Pelo contrário.

Dizem que ninguém descreve melhor a dor do que aquele que a está sentindo. Já fui Sub-
Relator e sei o que S.Exa. está sentindo e o que passou para elaborar o relatório e, logicamente,
tentar satisfazer cada um dos companheiros.

Faço aqui, por obrigação de ofício, apenas a apresentação de alguns destaques, e sei
antecipadamente que serão todos rejeitados, até pelo acordo de Liderança feito com o Relator-Geral.
Mas o faço com a intenção de dar ao nobre Relator subsídios complementares para que possa fazer
uma indicação com mais propriedade e mais subsídios ao Relator-Geral.

Peço algum complemento de recurso para o Destaque nº 00163, da bancada de Sergipe; para
o Destaque nº 00162, da bancada do Rio de Janeiro; para o Destaque nº 00161, da bancada do
Mato Grosso; para o Destaque nº 00158, da bancada do Paraná, e para o Destaque nº 00157, da
bancada de Minas Gerais. Particularmente, uso um argumento maior para o Destaque nº 00160, da
bancada do Estado de Goiás, que trata especificamente da estação de tratamento de esgoto
sanitário de Goiânia, obra em fase de conclusão. Há 5 anos consecutivos conseguimos aprovar
recursos para essa obra, que no próximo ano será concluída.

Portanto, esses recursos são de suma importância. Apenas como indicação, solicito a V.Exa.
uma apresentação com letras maiúsculas para despertar o interesse do Relator-Geral.

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

Casagrande.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas,

primeiramente, parabenizamos o nosso companheiro de Estado e nosso amigo Deputado José
Carlos Elias, craque na política que está desenvolvendo um belo trabalho na condição de Relator-
Setorial, fazendo justiça aos Estados e aos Parlamentares, dentro das condições mínimas dadas aos
Relatores-Setoriais.

O Deputado José Carlos Elias orgulha o nosso Estado. Por isso, queremos parabenizá-lo e
manifestar, em nome da bancada, os nossos agradecimentos pela conduta e seu trabalho realizado.

Aproveitamos para dizer que todo ano a discussão do Orçamento tem mais ou menos a
mesma característica. A diferença deste ano é que perdemos muito tempo com a discussão de
emendas de bancada. Foram 2 meses nessa discussão. Os recursos para as emendas de bancada
são menores neste Orçamento. Do ano passado para este, tivemos recursos de 6 bilhões e 400
milhões e, deste ano para o que vem, teremos recursos de 3 bilhões e 200 milhões.
Conseqüentemente, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão.

Portanto, há escassez de recursos, e isso causa discussão mais acirrada dos relatórios
setoriais.
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Teremos a oportunidade de debater a questão um pouco mais no ano que vem, porque
vamos discutir a Resolução nº 001, do Congresso Nacional, o que possibilitará alterarmos a forma
de apresentar as emendas individuais de bancada e o quantitativo dessas emendas. Todos dizem
que ano que vem teremos a oportunidade de fazer isso de forma concreta. Seremos obrigados a
colocar recursos para as obras inacabadas.

Teremos também a oportunidade, nos próximos dias, de fazer um debate sobre a política
econômica do Governo, o que considero importante. Já estamos há alguns anos com investimentos
pífios, e a falta de investimento diminui o crescimento do País. Vemos isso pela situação que
estamos vivendo, ajuste fiscal e aperto na política econômica, e até pela situação em que o Governo
Lula assumiu este País. Tivemos que passar o ano com muitas dificuldades e adotar um superávit
primário de 4,25% e uma política de juros altos. Agora, porém, está havendo redução da taxa de
juros. Essa política diminuiu o investimento em nosso País.

Portanto, já há alguns anos, estamos tendo investimentos que não chegam a 2% do PIB.
É fundamental que, a partir de 2005, debatamos o PPA e a questão do superávit primário,

para que possamos recuperar a capacidade de investimento deste País. Com a redução do superávit
primário, teremos condições de manter a relação dívida/PIB de forma responsável para não
atrapalhar o desenvolvimento do nosso País.

Parabenizo o Deputado José Carlos Elias. Eu e outros Parlamentares do nosso Estado
fizemos emendas ao relatório do nosso companheiro, e S.Exa. foi justo ao não atender o nosso
Estado. Fizemos destaques para que S.Exa. possa encaminhar ao Relator-Geral as demandas do
nosso Estado.

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

Pinheiro.
O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  - Sr. Presidente, Sr. Relator, sou, por imposição da

bancada do Centro-Oeste, seu coordenador há mais de 6 anos. Apresentamos, dentro daquilo que é
permitido, duas emendas regionais muito importantes.

Goiás e Distrito Federal ficaram com a emenda regional relativa à RIDE — e V.Exa. já ouviu
falar demais dela aqui. Foi feita ao Ministério das Cidades.

Outra emenda, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ficou na área de meio ambiente. É
para atuar no Pantanal, uma área comum aos 2 Estados. Há um programa chamado BID/Pantanal
que está precisando da contrapartida dos 2 Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Apresentamos essa emenda, no valor de 25 milhões. Uma vez que o Deputado Júlio Cesar
não pôde ir além do que tinha, esperamos seja remetida ao Relator-Geral.

Da mesma forma, estamos preocupados com a RIDE, grave problema que temos no entorno
de Brasília e que afeta os Estados de Minas Gerais e Goiás e o Distrito Federal. Esperamos que os
500 mil reais que V.Exa. alocou no seu relatório sejam apenas um sinal da boa vontade que terá
com a RIDE, que preocupa o povo brasileiro e principalmente nós, que moramos em Brasília.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Sr. Relator, a questão central

são exatamente as condições precárias pelas quais as cidades brasileiras vêm passando. O que se
nota é um visível crescimento dessa precariedade. Quando vemos nas principais cidades brasileiras
um crescemte cinturão de favelas, temos de lamentar a falta de investimentos e, mais do que isso, a
ausência de políticas de planejamento urbano. Lamentavelmente, essa é a situação em que nos
encontramos.

Entendemos que V.Exa., Sr. Relator, está fazendo o que pode em função da limitação
orçamentária imposta pelo Poder Executivo. Entendemos que os recursos alocados para o
planejamento urbano, ligado ao Ministério das Cidades, são totalmente insuficientes. Além da
necessidade de recuperação de áreas nos arredores das cidades e dos programas habitacionais, é
preciso atender ao transporte urbano de massa. Nossas Capitais, cuja massa humana se desloca
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diariamente, não estão sendo contempladas com recursos para o transporte urbano coletivo.
Lamentavelmente, isso acontece com maior gravidade neste Orçamento.

Sr. Relator, meu Estado apresentou 3 emendas de bancada, com o intuito de reduzir essas
precariedades e o déficit habitacional. Gostaríamos de obter a atenção de V.Exa. para as emendas
apresentadas por nossa bancada e os destaques apresentados por este Parlamentar.

Uma emenda, com conseqüente destaque, visa a obras de melhoria da infra-estrutura
urbana nas cidades do interior do Estado do Amazonas.

Outra emenda, também com conseqüente o destaque, é para a construção de moradias para
famílias de baixa renda.

E o último destaque é para a emenda que visa à obtenção de recursos para a urbanização de
assentamentos precários em Manaus, que vive caos urbano. Talvez seja a cidade com maior índice
de invasões de terrenos, seja de propriedade privada, seja de propriedade pública. Pessoas de vários
Estados brasileiros afluem a Manaus em busca de melhor qualidade de vida. É necessário
implantar políticas que melhorem a qualidade de vida dos habitantes de Manaus. O Poder Público
não tem tido condições de acompanhar a crescente demanda que se configura naquela cidade. Os
invasores ocupam diversas áreas e implantam suas casas sem nenhuma infra-estrutura, de
qualquer forma. O Poder Público, em seguida, traz o asfalto, a energia elétrica, a água, a escola, o
saneamento e a saúde.

Queremos ter melhor atenção do Governo Federal para que os recursos cheguem a Manaus.
Para isso, é preciso que o Relator dê melhor atenção às emendas apresentadas ao Orçamento da
União.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado João
Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nobre
Relator, estou muito apreensivo. Apesar de pertencer, com muito orgulho, à base do Governo,
acredito que Mato Grosso do Sul também não foi contemplado da forma que gostaria.

O Deputado Waldemir Moka e o Deputado Geraldo Resende já fizeram suas considerações.
Fazemos parte da Comissão Mista de Orçamento e sentimos que, por mais esforço que tenhamos
feito por Mato Grosso do Sul, não fomos contemplados da forma como gostaríamos.

Assim, faremos todos os esforços para que sejam aprovados nossos destaques e, desse
modo, tentar recuperar a situação financeira de nosso Estado.

Cito apenas um exemplo, Sr. Relator. Está na iminência de ser aprovada a tão sonhada
Universidade Federal da Grande Dourados, um desmembramento da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul. Apresentamos emenda de bancada relativa a essa universidade, mas, infelizmente,
não obtivemos os recursos que desejamos.

Também não adianta aprovar emenda de 10 milhões de reais, como já aconteceu comigo, e
serem liberados apenas 2 milhões. Temos de ter certeza de que o recurso alocado será liberado.

Portanto, queremos registrar que Mato Grosso do Sul não foi contemplado como
gostaríamos.
 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Deputado Geraldo
Resende.

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, em que pese ter certeza do
hercúleo trabalho do Relator, Deputado José Carlos Elias, para contemplar as emendas das
bancadas, as emendas coletivas e as emendas individuais, gostaria de externar meu
descontentamento em relação às emendas da bancada de Mato Grosso do Sul.

Temos direito a 18 emendas coletivas, fizemos reuniões com o Governo e com a Secretaria de
Planejamento de Mato Grosso do Sul, dirigimos 5 emendas para a temática da qual V.Exa. é o
Relator, e causa-nos espanto o volume de recursos destinados a elas.

Sei que se fossem contempladas todas as emendas de Mato Grosso do Sul, V.Exa. ficaria
sem condições de atender os outros Estados, mas o corte foi muito drástico, apesar da exiguidade
de recursos de que V.Exa dispõe.

Portanto, solicito a V.Exa. a realização de reestudo para tentar contemplar os destaques que
estamos ofertando. Sei que V.Exa. será mais generoso com Mato Grosso do Sul. Principalmente
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agora, quando todos os Municípios estão passando por grandes dificuldades, essas emendas
ajudariam os Prefeitos a superar as dificuldades que estão tendo para fazer pequenas obras.

Gostaria que V.Exa. voltasse os olhos para os Destaques nºs 10 e 89, para pelo menos
reescrever com tinta mais forte as emendas de Mato Grosso do Sul.

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

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.
Senadores, estava participando do Comitê de Avaliação de Emendas desde ontem. Seguramente,
passamos quase 20 horas para concluir nosso trabalho, o que só fizemos há poucos instantes.

Esse Comitê, como sabem V.Exas., tenta equacionar as distorções apresentadas pelos
Relatores-Setoriais, com o objetivo final de fazer com que as Unidades da Federação tenham mais
ou menos igualdade nos investimentos propiciados pelo Governo Federal nessa lei orçamentária.

A visão que tenho hoje é a de que o Orçamento do próximo ano está muito apertado. O nobre
Deputado José Carlos Elias deve ter feito um esforço sobre-humano para apresentar seu relatório.

Não vai aqui nenhuma crítica a S.Exa. Pelo contrário, quero elogiar S.Exa. pelo trabalho.
Mas percebo claramente que nesta peça orçamentária há uma diferença gritante entre o discurso de
campanha do PT e as ações nela pragmatizadas.

Não vou abordar a lei orçamentária como um todo. Reservo-me para fazê-lo quando da
discussão e votação do Comitê de Receita e do relatório final. Mas não posso deixar de lembrar o
passado recente do espetáculo do crescimento. Com este Orçamento, especificamente na temática
Desenvolvimento Urbano e Planejamento, o que vamos ter é o crescimento do show,  do marketing,
porque o Brasil não vai crescer.

Temos dados. Ação de apoio ao desenvolvimento urbano no Município de médio e grande
porte. Sabem quanto foi enviado na proposta original do Governo? Nenhum centavo. Apoio ao
desenvolvimento urbano no Município de pequeno porte. Sabem quanto foi enviado? Zero.
Revitalização de bens do patrimônio histórico nacional, nenhum centavo.

Mas se pegarmos itens como Operações especiais, Serviço da dívida interna: juros e
amortizações, Serviço da dívida externa: juros e amortizações, Reserva de contingência,
verificaremos que somam mais de 800 milhões de reais num Orçamento enxuto.

O Ministério das Cidades tem 526 milhões de reais, e só de juros e amortizações a pagar tem
oitocentos e tantos milhões de reais, mais do que o orçamento do Ministério das Cidades. Por quê?
Porque a política do Governo agora é diferente da que apregoava na época da campanha.

E este Orçamento não vai ter a chancela da tal herança maldita da era Fernando Henrique
Cardoso. Este ano o discurso foi a herança maldita do Orçamento enviado pelo Governo Fernando
Henrique, ainda que saibamos que, na transição dos Governos Fernando Henrique e Lula, uma
equipe cuidou de alterar o Orçamento enviado por Fernando Henrique para colocar as prioridades
do Governo Lula.

Portanto, Sr. Relator, fico preocupado. Temos ações prioritárias a serem feitas nos
Municípios, que necessitam de recursos. Por exemplo, temos aqui pouco mais de 650 mil reais para
melhoria das condições de habitabilidade e de assentamento. Para um país como o Brasil, 650 mil
reais é nada. Para construção habitacional para famílias de baixa renda, temos 850 mil reais na
proposta orçamentária original. Fico a me perguntar que mágica haveremos de fazer para ajudar o
Governo do PT a cumprir o que prometeu? Sinceramente, o que estamos tentando fazer aqui é
achar agulha em palheiro.

Na Bahia, Sr. Relator, temos nossas prioridades nessa área. Existe um requerimento de
destaque para emenda que trata da questão do metrô de Salvador. Temos a previsão, salvo engano,
de 5 milhões de reais. Ou seja, não teremos como concluir essa obra de fundamental importância
para a Capital do Estado, que é uma cidade populosa e, acima de tudo, importante destinação
turística em nosso País.

Portanto, é preciso que o transporte público tenha preferência em relação ao transporte
individual.
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Aliás, na condição de Presidente da Subcomissão de Transportes Urbanos da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, tive a responsabilidade de apresentar o Destaque nº 136. Peço a
V.Exa. que o atenda porque trata de apoiar projetos de corrredores de transporte coletivo urbano.

Precisamos fazer com que as cidades de médio e grande porte, principalmente as Capitais,
invistam em transporte público. Estamos segregando a população de baixa renda, que neste País já
chega a 50 milhões de pessoas, que não têm sequer condições de pegar o ônibus porque a tarifa é
impagável para os milhões de desempregados e para os que ganham o salário mínimo, seja na
economia formal, seja na informal, embora muitos trabalhadores da economia formal, de carteira
registrada, recebam o vale-transporte, que os permite se locomover.

Sr. Relator, o Destaque nº 137, da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, é
fundamental, e gostaria que V.Exa. pudesse atendê-lo.

De igual forma, apresentamos o Destaque nº 135, de apoio à infra-estrutura urbana dos
Municípios do Estado da Bahia, como saneamento básico e pavimentação, que são uma questão de
saúde pública. Não podemos continuar a conviver com essa situação no Nordeste. Aliás, este
Orçamento prejudicou o Nordeste quando da diminuição dos recursos para investimento na área de
saneamento básico.

No passado um programa importante, o Projeto Alvorada, executado pela FUNASA. Inclusive
ainda existem recursos como Restos a Pagar que não foram liberados. Esse projeto promoveu
inúmeras obras de abastecimento de água e de saneamento básico.

Essa emenda da bancada da Bahia é importante porque dará condição de levarmos
saneamento a Municípios que hoje não têm nenhuma capacidade de investimento dada a recessão
em que vive o País.

Portanto, esses destaques que apresentamos vêm ao encontro das necessidades de
desenvolver o Estado da Bahia, de ajudar os Municípios, de acabar com a existência de 2 Brasis: o
rico do Sul e do Sudeste e o pobre do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.

Esta Comissão tem o dever de combater as desigualdades regionais. Se não alocarmos
recursos federais para os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, vamos aprofundar esse fosso
enorme que cresce cada vez mais, aumentando as desigualdades regionais.

Sr. Relator, peço a V.Exa. que leve em consideração nossos argumentos e atenda ao Estado
da Bahia, acolhendo os nossos destaques.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho ) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, até em decorrência da própria

intervenção de vários Deputados e da ausência de nosso coordenador, quero chamar a atenção do
Relator para a disparidade entre o que foi pleiteado e o que está efetivamente no relatório. Por
exemplo, no caso do Destaque nº 133, apresentado pelo coordenador da bancada da Bahia, S.Exa.
fixa como parâmetro cidades de até 100 mil habitantes.

É preciso entender que, mesmo sem discutir o aumento do valor designado para essa
emenda, que é de 4 milhões e 700 mil reais, cidades do porte de Juazeiro, Itabuna, Vitória da
Conquista, Senhor do Bonfim, Alagoinhas, que precisam de uma intervenção na área de infra-
estrutura, estariam eliminadas da possibilidade dessa intervenção.

Portanto, esse destaque objetiva retirar esse condicionante de até 100 mil habitantes, a fim
de que se possa atender à demanda de cidades de médio porte, que têm mais de 100 mil habitantes
e ficariam prejudicadas. São cidades que hoje, pela própria questão do deslocamento de pessoas da
zona rural ou de outras pequenas cidades do entorno, funcionam como pólo.

Outro destaque é de número 132. Queria fazer um apelo a V.Exa., porque Salvador é a única
Capital, entre as 5 consideradas maiores do País, que não possui infra-estrutura de metrô. Estamos
em fase de construção do metrô da cidade de Salvador. O valor designado, de 5 milhões e 300 mil
reais, é insuficiente para atender à demanda de uma Capital que caminha para quase 2 milhões e
500 mil habitantes e atende a uma região metropolitana. Esse sistema de transporte vai atender ao
fluxo de passageiros de outras cidades da chamada região metropolitana de Salvador para a Capital
baiana.
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Por último, tem o Destaque nº 131, que busca ampliar aquilo que está condicionado para
cidades de até 100 mil habitantes. Está com 4 milhões e 700 mil reais. Com essa emenda, estamos
pleiteando não só a elevação do valor, como também a retirada da condicionante Municípios com
até 100 mil habitantes.

Quero fazer um apelo a V.Exa. particularmente nessas 2 questões. Acho importante a
retirada da condicionante para atender a Municípios importantes da Bahia. É um atendimento
especial para a conclusão da obra do metrô de Salvador, a fim de que possamos entregar ao povo
soteropolitano seu sistema de metrô.

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

Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, Sr. Relator, mais uma vez,

queremos registrar nos Anais desta Comissão a nossa insatisfação com os critérios adotados até
então. Apesar de o Relator do tema Desenvolvimento Urbano ter usado critério um pouco
diferenciado, esses critérios prejudicam os Municípios e os Estados mais pobres da Federação.

Sabemos que o Relator trabalhou muito. A questão é que os recursos são poucos para
distribuir com tantos Estados e Municípios deste País.

Queremos registrar nossa inconformação com o resultado dessas Sub-relatorias, porque
foram destinados aos Estados e Municípios, especificamente do Nordeste, valores que não vão
solucionar ou amenizar o sofrimento da grande maioria da população nordestina.

Mesmo assim, apresentamos 3 destaques a 3 emendas de bancada para que o Relator tenha
condições de melhorar ou de sugerir ao Relator-Geral a melhora dessas emendas de bancada, para
termos condições de construir mais casas no Nordeste, especialmente nas grandes cidades, e
também implantar alguns projetos de saneamento básico e de melhoria urbana, especificamente em
Municípios do Estado da Paraíba.

Daí por que tenho plena certeza de que o Sr. Sub-relator, apesar de ter encontrado
dificuldades para acatar essas emendas, irá trabalhar junto à Relatoria-Geral, com o apoio da
bancada da Paraíba, para que sejam acatadas e melhoradas essas emendas de bancada da área de
infra-estrutura urbana, amenizando ao menos o sofrimento da grande maioria da população dos
Municípios do Estado da Paraíba.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ricardo

Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado José Carlos

Elias, apresentamos vários destaques ao seu relatório. V.Exa. assumiu uma Relatoria importante. O
Ministério das Cidades assume as ações mais solicitadas pelos Prefeitos, que são as de infra-
estrutura, especialmente nas grandes cidades, e de transporte urbano.

Gostaria de pedir sua atenção para o Destaque nº 188, que se refere a ações de
desenvolvimento em cidades de porte médio no Estado do Paraná, entre elas a minha cidade de
Maringá, onde fui Prefeito e por 3 vezes o Deputado Federal mais votado.

Minha esposa, Cida Borghetti, que é Deputada Estadual, também tem interesse no
atendimento dessa emenda, que poderá ser usada na infra-estrutura da Cidade Tecnológica de
Maringá ou em obras no novo centro, na área do antigo pátio de manobras, que agora serve para
ação urbana na cidade, inclusive a obra que fiz em meu mandato, o deslocamento do pátio de
manobras.

Quero lhe pedir também uma atenção especial para o Destaque nº 187, que se refere ao
metrô de Curitiba, uma obra importante para o Estado do Paraná.

Sr. Relator, temos muita esperança de que esses recursos sejam efetivamente aplicados.
Teremos aqui, ano que vem, a rediscussão da Resolução nº 1, de toda a tramitação tanto do

PPA como do Orçamento nesta Casa. Acredito que poderemos evoluir para uma forma mais
adequada de atendimento às prioridades dos Estados e fazer emendas estruturantes.

Queria solicitar a V.Exa. uma atenção especial às emendas do Partido Progressista,
subscritas pelo nosso coordenador nesta Comissão, o Deputado Roberto Balestra. Foi solicitado
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pelo nosso Líder, Deputado Pedro Henry, o atendimento à bancada de Minas Gerais, quanto ao
sistema de trens urbanos de Belo Horizonte, Destaque nº 157; à bancada do Paraná, quanto à
ampliação e implantação de melhorias de infra-estrutura e de ações urbanas em Municípios do
Estado, Destaque nº 158; à bancada de Goiás, quanto à implantação e ampliação do sistema de
coleta e tratamento de esgotos em Goiânia, Destaque nº 160; ao Destaque nº 161, que trata da
ampliação e melhoria de obras de infra-estrutura urbana de Mato Grosso, Estado do nosso Líder
Pedro Henry; à bancada do Rio de Janeiro, quanto a ações de macro e microdrenagem na Baixada
Fluminense; e também à bancada de Sergipe, quanto a ações de infra-estrutura urbana em Nossa
Senhora do Socorro, Destaque nº 163.

Portanto, fica o nosso pedido para que esses destaques do Partido Progressista sejam
atendidos por V.Exa. da melhor forma possível e também para que os valores que não puderam ser
atendidos possam ser indicados ao Relator-Geral, especialmente o destaque de minha autoria para
a emenda da bancada do Paraná, quanto a ações de infra-estrutura em cidades de médio porte do
nosso Estado.

Muito obrigado.
A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
 A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a

bancada de Roraima apresentou os Destaques nºs 23, 24, 25 e 26, para infra-estrutura urbana no
Município de Boa Vista. O recurso que foi alocado, da mesma forma que nos outros Estados, foi de
3 milhões de reais. É um recurso também insignificante para as obras de infra-estrutura
necessárias a esse Município, que concentra 62% da população do Estado.

Quero defender esses destaques, porque a cidade de Boa Vista é toda cortada por igarapés,
que escorrem a céu aberto, e é necessária a drenagem desses igarapés. Nossa Capital necessita
melhorar sua infra-estrutura, pela concentração nela da população do Estado, que para lá migrou
em busca de melhor condição de vida.

Esta é a realidade que hoje enfrentamos: o Município, como o Estado, com a economia
totalmente engessada, não dispõe de recursos para melhorar a condição de vida dessas pessoas.

Entendo todas as dificuldades que o Relator enfrenta, mas gostaria que ele considerasse
esses destaques que apresentamos.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está encerrada a discussão, bem como o

prazo de apresentação de destaques.
Passamos à votação do relatório setorial referente à temática X, Planejamento e

Desenvolvimento Urbano, ressalvados as obras com indícios de irregularidades graves e os
destaques da representação da Câmara dos Deputados.

Concedo a palavra ao Relator, para responder às perguntas feitas.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, 13 Srs. Deputados colocaram

suas posições a respeito das emendas, dos destaques e das recomendações.
O Deputado Bismarck Maia, do Ceará, fez o Destaque 151, para alteração de texto sobre o

metrô de Fortaleza. Com o apoio da maioria da bancada, não vai haver problema algum quanto à
sua solicitação. Está praticamente acertada.

Na questão dos destaques para mudança de valores, esta Relatoria Setorial não dispõe de
recursos e, portanto, não tem como aprová-los. No entanto, pode recomendar ao Relator-Geral que
estude uma alternativa para atender a alguma coisa.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Peço a V.Exa. que acrescente a nessa recomendação
a questão do aviso do Tribunal de Contas da União.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - O aviso pode ser remetido diretamente ao
Relator-Geral.

O Deputado Pedro Novais, do Maranhão, justifica que o Estado tem o mais baixo IDH. Acho
realmente pouco os recursos para seu Estado, que necessita de muito mais recursos. Não havendo
recursos para atendimento de destaques, vou recomendar ao Relator-Geral que verifique o que pode
ser feito para melhorar esses valores.
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O Deputado Roberto Balestra, de Goiás, apresenta os Destaques 163, de Sergipe, 162, do
Rio de Janeiro, 161, de Mato Grosso, 158, do Paraná, 157, de Minas Gerais, e 160, de Goiás.

O colega também foi Relator-Setorial e sabe da falta de recursos para atendimento de
emendas.

Logicamente, poderemos fazer uma recomendação ao Relator-Geral para ver o que pode ser
atendido.

O Deputado Renato Casagrande, meu companheiro do Estado do Espírito Santo, a quem
agradeço as palavras, foi muito feliz quando frisou que, embora sendo eu do Espírito Santo, não
pude atender ao meu Estado a contento porque usei uma metodologia de distribuição de recursos
sem favorecer ninguém. Procurei fazer justiça.

Como não posso acatar destaques em virtude da indisponibilidade de recursos, também vou
recomendar ao Relator-Geral o atendimento na medida do possível das emendas da bancada do
Espírito Santo.

O Senador Jonas Pinheiro falou da emenda regional para Goiás e Brasília, relacionada à
RIDE, da questão de termos somente 500 mil reais para atender à emenda regional.

Atendi a todas as emendas regionais com 500 mil reais porque priorizei as bancadas
estaduais. No meu relatório, estou recomendando uma avaliação de alocação de mais recursos nas
emendas regionais.

O Deputado Pauderney Avelino, do Amazonas, apresenta 3 destaques a emendas do
Amazonas, para melhoria de infra-estrutura urbana, construção de habitação, assentamentos
precários.

Também vou recomendar ao Relator-Geral que atenda ao que for possível, em virtude de não
dispor de recursos para destaques.

O Deputado João Grandão, de Mato Grosso do Sul, também chorou muito porque Mato
Grosso foi contemplado com poucos recursos.

Pela metodologia utilizada, contemplei com poucos recursos todos os Estados, e não apenas
Mato Grosso do Sul. Mas farei as indicações necessárias ao Relator-Geral.

O Deputado Geraldo Resende, também de Mato Grosso do Sul, fez a mesma reclamação, e
respondo a S.Exa. como fiz com o Deputado João Grandão.

O Deputado Claudio Cajado, da Bahia, referiu-se às dificuldades das Relatorias Setoriais.
O Deputado sabe perfeitamente da escassez de recursos. A minha área é a de maior

demanda, e só tive 507 mil reais para investimentos. Pude cortar 26 milhões no máximo. Com os
258 milhões de reais, cheguei aos 275 milhões. As outras Relatorias tiveram 100, 400, 800 milhões
de corte. Nem isso eu tive, e a demanda foi maior. Por isso, tive que usar essa metodologia.

Tive a maior participação no que o Relator distribuiu, mas isso nada representou devido às
dificuldades.

Vou fazer ao Relator-Geral uma recomendação a respeito do metrô de Salvador. Inclusive
consta um valor de 35 milhões de reais do próprio Governo na peça orçamentária. No PPA, são 250
milhões.

Sr. Deputado, fiz o máximo que pude. Com a indisponibilidade de recursos, não foi possível
atender.

Deputado Walter Pinheiro, a questão do destaque de redação já está sendo resolvida com o
Relator-Geral.

O Deputado Wilson Santiago falou da sua insatisfação com os critérios.
Essa é uma parte que até li aqui. Um ex-Relator dessa área de desenvolvimento urbano citou

no seu relatório o seguinte:
“A partir da experiência concreta dos Relatores que nos

antecederam, nos anos anteriores, na Área Temática, logo percebemos
que essa seria uma difícil empreitada. Como asseverado por um desses
antecessores: ‘A definição de critérios para alocar recursos escassos é
sempre uma questão complexa — sobretudo pelo fato das demandas
serem sempre bem superiores aos recursos disponíveis —, em especial
quando são muitos os que disputam tais recursos, situação em que não
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existirá critério ou conjunto de critérios que possa satisfazer a todos os
interessados’”.

Procurei fazer o melhor. Na minha consciência, foi feito o melhor que estava ao meu alcance.
O Deputado Ricardo Barros apresentou 4 destaques, e também vou recomendar ao Relator-

Geral que possa atendê-lo.
No caso da Deputada Maria Helena, de Roraima, é a mesma situação. Vou fazer uma

recomendação ao Relator-Geral, porque não disponho de recursos para acatar destaques.
A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA - Sr. Relator, só gostaria de mencionar que V.Exa.

alterou a nossa emenda para atender aos Municípios com menos de 100 mil habitantes, aos
Municípios de pequeno porte, e tínhamos apresentado uma emenda ao PPA para a criação de um
programa para atender a obras de infra-estrutura em Municípios de pequeno e médio porte. Como
ela foi aprovada, viabiliza a aprovação da nossa emenda, atendendo aos Municípios de médio porte,
como é o caso de Boa Vista.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - V.Exa. pediu-me por ofício e vai ser atendida.
Isso já está resolvido.

Portanto, se não pude fazer um trabalho melhor, peço aos colegas que me desculpem.
Procurei fazer aquilo que estava ao meu alcance, aquilo que foi possível fazer para atender a todos.

Eram as minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A discussão está encerada, bem como o

prazo para apresentação de destaques.
Em votação o relatório-setorial referente à Área Temática X, Planejamento e Desenvolvimento

Urbano, ressalvados as obras com indícios de irregularidades graves e os destaques.
Em votação na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a

minha bancada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, essa área de desenvolvimento

urbano, essa área das cidades tornou-se uma prioridade tão grande a ponto de o Presidente ter
criado um Ministério. Não se satisfez com a existência da uma Secretaria de Desenvolvimento
Urbano. Era pouco para ele. O Brasil precisava de mais do que uma Secretaria de Desenvolvimento
Urbano. Os problemas urbanos são tão graves que é preciso um Ministério. Então, criou-se mais
um Ministério, com toda a estrutura ministerial, com gastos adicionais.

Mostrei aqui o orçamento para gastos com pessoal. Era de 7 milhões e poucos reais e passou
para mais de 10 milhões de reais no Orçamento de 2004, o que mostra que, de fato, a
transformação da Secretaria em Ministério foi um espetáculo de crescimento em despesas inúteis.
São despesas para quê? Se não há recursos, por uma razão ou outra, não importa o motivo, para
que criar Ministério? Se não há como intervir nos grandes problemas urbanos das cidades, para
que mais um Ministério?

Nesse sentido, pelo que vemos, pela pouca proporção dos recursos despendidos, pelo exagero
das despesas de custeio e de pessoal, o PSDB votará contra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada Laura
Carneiro, para encaminhar pelo PFL.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o PFL vem neste momento, primeiro,
parabenizar o nobre Relator pelo carinho que teve com todas as bancadas e pela maneira eficiente, igualitária, com que
tentou atendê-las.

Como bem disse o Deputado Alberto Goldman, os problemas das cidades são as maiores
preocupações do País. Não é à toa que aprovamos ano passado uma legislação específica. A área de
desenvolvimento urbano é prioridade quando se fala em desenvolvimento social. Não existe
desenvolvimento social se não se vê a cidade como um esboço inicial da vida do cidadão brasileiro.
É impossível imaginar que sem infra-estrutura, sem obras, sem drenagem, sem metrô e sem
serviços coletivos uma população possa se desenvolver.

Lembro-me de que no último debate que ocorreu na campanha eleitoral o Presidente Lula foi
categórico ao dizer que seu Governo realizaria o metrô do Rio de Janeiro.  Pasmem, o metrô do Rio
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de Janeiro vai receber 3 milhões de reais. Isso significa dizer que era mentira — pelo menos até
agora, porque ainda pode acontecer — o que foi prometido na campanha eleitoral.

A bancada do Rio de Janeiro esteve no Ministério das Cidades no começo deste ano e ouviu
do Sr. Ministro que não se falasse em metrô em São Paulo, nem no Rio de Janeiro. Imagine,
Deputado Alberto Goldman, falar em metrô em Curitiba, em Salvador. Então, só teremos metrô em
Porto Alegre.

Sr. Presidente, sem recursos, é absolutamente inviável melhorar a área de desenvolvimento
urbano. Por mais esforço que tenha feito nosso companheiro e amigo Deputado José Carlos Elias, a
bancada do PFL, constrangida, porque não é seu costume, vai votar contra o relatório, para deixar
registrado nesta Casa que, enquanto o Governo Lula não cumprir seus compromissos com a
população brasileira, a Oposição estará dizendo ao povo que, talvez não o Presidente Lula, mas seu
Governo não cumpre as promessas que faz à população brasileira.

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

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
realmente, fico cada vez mais estarrecido num momento tão importante como este em que estamos
tentando construir um novo País. Gostaria que não apenas o metrô do Rio de Janeiro estivesse
concluído, mas também o metrô de Salvador, o metrô do Distrito Federal. Esse é um problema de
gestão. Acabo de ler uma notícia sobre evasão fiscal na fronteira do Brasil com o Paraguai praticada
por instituições públicas nossas, por policiais rodoviários.

O País acumula uma prática de gestão do dinheiro público extremamente lesiva ao interesse
nacional. O Presidente da República honra a proporção da população brasileira que mora em
cidades, em centros urbanos, que estão sistematicamente negligenciados. Inclusive no caso do
Distrito Federal, a Presidência da República, em anos anteriores, chegou a reclamar do processo de
grilagem de terras nesta cidade, mas nada foi feito. Agora, estamos discutindo emendas para
aperfeiçoar uma proposta dessa magnitude e temos a oportunidade de ouvir o que estamos ouvindo.

Por isso, Deputado José Carlos Elias, lamento os recursos não serem suficientes, mas
parabenizo V.Exa., que conseguiu administrar a insuficiência de recursos.

Pretendia falar sobre a RIDE, tema tratado pelo Senador Jonas Pinheiro e pelo Deputado
João Grandão.

Quero dizer ao Deputado Alberto Goldman que o Ministério das Cidades não administra
apenas recursos orçamentários. Ele tem a responsabilidade de estabelecer processo de gestão que
envolve recursos do sistema financeiro público do País, sobretudo da Caixa Econômica, e recursos
internacionais captados por Municípios, Estados e Governo Federal. Portanto, Ministério dessa
magnitude tem muitas outras iniciativas e é extremamente relevante. A questão é que há ciúmes,
haja vista a repercussão da Conferência das Cidades e a mobilização da sociedade civil.

Cumprimento o Presidente e o Ministro Olívio Dutra pelo tratamento que vêm dando ao
problema urbano brasileiro, negligenciado durante longos anos, senão transformado em balcão de
negócios.

Portanto, o PT encaminha pela aprovação do relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pelo PL, tem a palavra o Deputado

Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Com a permissão do Deputado João Leão, Sr.

Presidente, temos de saudar a iniciativa do Presidente da República de criar o Ministério das
Cidades. As cidades, os grandes conglomerados têm problemas de toda ordem. Se medidas não
forem tomadas, esses problemas se tornarão mais graves e agudos. E há problemas de difícil
resolução. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, resolver o problema de trânsito é quase
impossível.

Sub-relator da área da agricultura, saúdo o trabalho do Relator. Conhecemos a dificuldade e
o empenho do Relator, mas sem recursos fica muito difícil trabalhar. Cito o exemplo da cidade de
Manaus, que apresenta crescimento de quase o dobro da média das Capitais nacionais. Manaus
cresce quase 4% por ano. É uma cidade que hoje já tem mais de 1,5 milhão de habitantes.
Apresentamos emenda de bancada prevendo recursos para apoio e melhoria de condições
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habitacionais em assentamentos precários. Sabe S.Exa. do grande número de invasões que têm
grassado na Capital. Pedimos recursos da ordem de 20 milhões de reais, e o Relator-Setorial
atendeu-nos com 2 milhões e 200 mil reais. É louvável a iniciativa, faz-se necessária, mas é preciso
que esse Ministério, que tem um grande Ministro, não tenho nenhuma dúvida, seja fortalecido com
recursos, para que possa dar melhores condições de vida à população das grandes cidades.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o relatório setorial referente

à Área Temática X — Planejamento e Desenvolvimento Urbano, ressalvadas as obras com indícios
de irregularidades graves e os destaques.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Contra o voto dos Deputados Alberto Goldman, Rafael Guerra, Anivaldo Vale, Rodrigo Maia,

Claudio Cajado, Laura Carneiro, Pauderney Avelino, Eduardo Sciarra e Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, acho que a maioria é contra. Não

lhe parece, Sr. Presidente, que a maioria é contra?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Por maioria mínima, Sr. Presidente. E mais pelo

esforço do Relator, Deputado José Carlos Elias.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O esforço do Relator foi brilhante, senão, Sr.

Presidente, teríamos pedido verificação nominal.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Todas as honras ao nosso Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Laura Carneiro, antes de dar

prosseguimento, gostaria de dizer que o Brasil tem 5.223 Municípios. Se dermos 100 mil reais para
cada um, acaba o orçamento do Ministério das Cidades. Na verdade, somos um país pobre e sem
dinheiro. É ilusão prometer fazer isso e aquilo, porque não há condições de cumprir.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, era melhor dar 100 mil para cada
um do que...

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas, Sr. Presidente, no ano passado não foi dito
isso. No ano passado, o discurso foi outro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nos termos do art. 13 da Resolução nº
1, de 2001, do Congresso Nacional, alterado pelas Resoluções nºs 1 e 2, de 2003, anuncio a votação
das obras com indícios de irregularidade, ressalvados os destaques.

Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovadas.
Obras com indícios de irregularidade.
Aprovadas na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovadas no Senado.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Desculpe-me, Sr. Presidente, qual foi a matéria

que V.Exa. colocou em votação?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obras com sinais de irregularidade.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ainda estamos em votação. Logo a

seguir, concedo a palavra a V.Exa.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
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Aprovadas no Senado.
Com a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de

anunciar que o Comitê de Emendas encerrou seu trabalho inicial com todas as bancadas de todos
os Estados brasileiros. Em meu nome e em nome do Comitê, gostaria de agradecer a todos os
Parlamentares, de todas as bancadas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os recursos eram muito pequenos, mas muito
pequenos mesmo, e o Comitê conseguiu contentar todas as bancadas. O objetivo foi atender às
bancadas segundo critério aprovado por esta Comissão, fazendo valer o interesse de todos os
Parlamentares desta Casa.

Sr. Presidente, mesmo que esta Comissão pare agora, o Comitê continuará trabalhando hoje
à noite, no sábado e no domingo, para que na segunda-feira tenhamos nosso relatório preliminar
completo.

Agradeço também a V.Exa., Senador Gilberto Mestrinho, grande Presidente desta Comissão,
que nos tem ajudado bastante no trabalho de viabilizar este Orçamento, ao Relator, Deputado Jorge
Bittar, que tem feito milagres, aos Srs. Sub-relatores, em especial ao Deputado José Carlos Elias,
que com muita mestria aprovou este relatório.

Deputada Laura Carneiro, que muito bem defende o Rio de Janeiro, nosso relatório está
parcialmente aprovado. Vamos em frente. Graças ao bom Deus e ao espírito democrático desta
Casa, o Orçamento será votado na próxima semana.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, participei com nossa bancada da

discussão sobre a emenda de bancada. Participava da Comissão o Deputado João Leão. Pelo que foi
apresentado para ser discutido, os valores contemplados pela bancada do Pará, não parece que
estamos vivendo momento de vaca magra, mas de vaca seca, porque não havia dinheiro de jeito
nenhum. Não tem dinheiro para discutir o Orçamento, não tem com os Sub-relatores, nem com a
Comissão. Somos um país pobre.

Este é um Orçamento tão difícil de ser trabalhado que, a partir de janeiro, quando ele for
apreciado pelo Governo Lula, certamente trabalharemos nesta Comissão com um número jamais
visto de créditos suplementares. Não tem como ser de outra forma, pois com essa reforma tributária
que aumentará a receita e a carga tributária no País, faltará recurso nas dotações e será preciso,
então, pedir crédito suplementar.

Portanto, dentro desse cenário de aumento de receita, de reforma tributária, de elevação da
carga tributária na reforma da Previdência, poderia haver um orçamento mais palatável. O Estado
do Pará está perdendo 50% daquilo que conquistou no ano passado. Somos um Estado com um
litoral muito grande e teremos que caminhar como caminha o caranguejo: para trás.

Pensei que estivéssemos diante de um cenário capaz de recuperar o processo de
desenvolvimento, de promover o espetáculo do crescimento. No ano de 2004, com este Orçamento,
não haverá desenvolvimento. Estejam certos do que estou dizendo: haverá crescimento e superávit
muito forte, e terá que ser feito crédito suplementar nesta Comissão.

É o registro que gostaria de fazer, maior que o do Deputado João Leão e de toda aquela
Comissão que estava lá estava com as garras mais afiadas do que o próprio leão.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passaremos agora à apreciação dos

destaques da Área Temática VIII. O Relator dará parecer aos destaques ao seu relatório.
Convidamos o Deputado Roberto Balestra, Relator da Área Temática VIII — Trabalho,

Previdência e Assistência Social. Depois passaremos a discutir os destaques referentes a essa área.
Com a palavra o Relator, Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, nobres colegas,

antecipadamente, o Relator-Geral já havia anunciado a todos da Comissão a impossibilidade de
atendimento dos destaques que foram e ainda serão apresentados, com exceção daqueles oferecidos
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à Subcomissão relatada pelo Deputado Gilmar Machado. Não temos 1 centavo sequer para atender
a qualquer dos destaques.

Particularmente, estou encaminhando ao Sr. Relator-Geral solicitação de atendimento
possível a todos esses destaques, que não são muitos, até porque todos já sabiam antecipadamente
que o Orçamento está capenga, carente de recursos. Logicamente, acredito que muito pouco poderá
fazer o Relator-Geral. Rejeitei todos os destaques apresentados. Sou obrigado a enumerá-los ou isso
não é necessário? (Pausa.) Não? Então, não sou eu que vou ganhar tempo, mas V.Exas.

Sr. Presidente, rejeitei, por absoluta falta de recursos, todos os destaques apresentados e
recomendei ao Relator-Geral o acolhimento desses destaques, que deverão ser apresentados
novamente. Deixo claro que esses destaques, para serem apreciados pelo Relator-Geral, terão de ser
novamente apresentados ao relatório geral.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Proponho a apreciação dos destaques
em bloco, por tipo de parecer.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não, Sr. Presidente. Vamos discutir um a um, não em
bloco. Estamos aqui para discutir os nossos destaques.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Peço a palavra para encaminhar, Sr.
Presidente.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Queremos encaminhar um a um.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Peço a palavra para encaminhar a proposta.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para encaminhar a proposta, passo a

palavra ao Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, entendo que há muitas questões

nessa proposta orçamentária que dizem respeito à Previdência e que precisamos esmiuçar, discutir.
Nesse relatório da Previdência vamos discutir, por exemplo, o salário mínimo.

O Partido da Frente Liberal vem lutando há vários anos por um ganho real maior para o
salário mínimo. Não podemos deixar passar a oportunidade da construção do Orçamento sem
estabelecer aqui uma meta para o salário mínimo do ano que vem. Entendemos que o salário
mínimo corrigido apenas pelo índice da inflação não está consentâneo com o compromisso que
S.Exa., o Presidente da República, assumiu quando era candidato: duplicar o ganho real do salário
mínimo dos aposentados, pensionistas e dos trabalhadores do nosso País. Portanto, nós, do Partido
da Frente Liberal, queremos discutir essa matéria.

Talvez não seja oportuno fazê-lo durante a discussão deste relatório setorial, porque o
Relator-Setorial tem limitações, tem os poderes limitados, mas não vamos deixar que o Relator-
Geral aprove relatório sem estabelecermos no relatório da Previdência Social o ganho real do salário
mínimo.

E nós já o estipulamos. Buscamos as contas da Previdência Social e verificamos que há
superestimação dos gastos com benefícios sociais e subestimação da receita da Previdência Social.
Portanto, é possível conceder salário mínimo de 270 reais. Mas o salário mínimo de 283 reais que
estipulamos não agrediria o Governo e daria ao servidor, ao aposentado e ao pensionista ganho real
de 10%, não aquele cumprido pelo Presidente da República.

Portanto, o Partido da Frente Liberal vai encaminhar a ampla discussão desta matéria, para
que possamos exaurir a discussão quanto ao ganho real do salário mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como proposto por V.Exa., a discussão
será feita por ocasião da leitura do relatório-geral.

Passo a palavra ao Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, volto a ponderar no sentido de

discutirmos destaque por destaque. Temos de saber as razões por que não se fortalece a geração de
emprego neste País. O Governo prometeu gerar 10 milhões de empregos no País. No primeiro ano,
perdemos 1 milhão de empregos. Só faltam 3 anos para este Governo, que terá de gerar 11 milhões
de empregos, e não 10 milhões, para cumprir a sua promessa.

Queremos discutir isso, queremos discutir a situação do idoso deste País, que foi
desrespeitado. Foram chamadas a se recadastrar pessoas com 90 anos, alguns em cadeiras de
rodas, muitos não podiam locomover-se.
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Queremos discutir a situação dos adolescentes, dos dependentes químicos. Tudo está neste
relatório. Precisamos também discutir o falado trabalho escravo. A sociedade brasileira tem de
conhecer as razões maiores de o Governo não atendê -la. É muito fácil dizer que não há dinheiro.
Durante a campanha, diziam que era fácil governar o País, que o tempo da vaca magra havia
passado.

Queremos discutir o relatório. Isso é de fundamental importância. Aqui estão os problemas
sociais do País. Queremos conhecer com profundidade a execução dessa política social do País. Não
podemos simplesmente acatar justificativa do Sub-relator de que não há recursos.

Queremos maiores explicações. A pior explicação é o momento que está vivendo o nosso
Sub-relator: prestar explicação de coisa explicada. Vamos querer explicação disso.

Por essa razão, não abro mão de discutir destaque por destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Faço um apelo ao nobre Deputado

Anivaldo Vale. Todas as suas observações são corretas, coerentes e pertinentes. No entanto, sugiro
ao Deputado, pela impossibilidade de o Sub-relator tomar posição ou decidir, que deixemos a
discussão para o momento da leitura do relatório-geral.

Se V.Exa. aceitar a proposta, daremos prosseguimento à votação.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, acho que já foi apresentada outra

condição. Quero ajudar a sua Presidência, sim, mesmo porque V.Exa. é um exemplo de homem
público nesta Casa, é uma pessoa que valoriza o diálogo, o entendimento, mas por que vou ter de
repetir todos os meus destaques no relatório-geral? O Sub-relator encaminha os meus destaques,
então, para o Relator-Geral. Por que vou ter de repetir matéria por matéria? Se ficar convencionado
que o destaque que fiz para o Sub-relator não foi considerado por falta de recursos e que estão
sendo encaminhados ao Relator-Geral, não há por que aprofundar a discussão neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale,
regimentalmente, cada área é uma área, e o Relator-Setorial não pode fazer o encaminhamento
direto, porque será outra fase. Vamos ter de repetir esses destaques para o Relator-Geral.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não estou entendendo. Em que momento será dito se
o meu destaque é bom para ser aproveitado ou não?

Vi um relatório da Câmara em que o Deputado Roberto Balestra defende o salário mínimo de
280 reais. Quero saber quando será dito, por exemplo, que o meu destaque relativo à construção de
casa para recuperação de dependente químico não será atendido. Então, por que ele está
encaminhando?

Outro destaque, Sr. Presidente, se refere à qualificação dos trabalhadores beneficiários da
política de inclusão social. O que será dito sobre isso?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Anivaldo Vale, o
Relator-Setorial, por mais boa vontade que tenha, lamentavelmente, não pode agir dessa forma, pois
não tem competência para influir no relatório-geral. S.Exa. vai encaminhar o relatório ao Relator-
Geral. Acho que esta Comissão tem todas as condições de discutir com o Relator-Geral as
observações de V.Exa.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, vou fazer-lhe o último apelo. Não
estarei aqui para discutir destaque por destaque com o Relator-Geral. Se for bem sucedido todo o
trabalho que está sendo executado, certamente a semana que vem será uma semana de conclusão
dos trabalhos da Comissão. Perderei a grande oportunidade de discutir com o Relator-Geral os
destaques. Passarei por uma cirurgia em São Paulo, na terça-feira, e não vou estar presente para
defender meus destaques. Desde já, solicito que mereçam a consideração do Relator-Geral na sua
avaliação, porque meus destaques são procedentes, legítimos e representam o anseio e a
reivindicação daquele povo que não está presente para se manifestar. Em nome do povo que me
enviou a esta Casa, trago à sociedade brasileira a necessidade de aprofundar essa discussão.

Se porventura houver atropelo e não for possível concluir os trabalhos semana que vem,
certamente isso acontecerá na outra semana. De qualquer forma, quero estar nesta Comissão,
mesmo que não seja com voz muito firme, mas com a vontade determinada de ver revertido esse
quadro apresentado no Orçamento do Governo Lula.
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Diziam que o Orçamento do Governo Fernando Henrique não valia nada. Era Vice-Presidente
da Comissão de Orçamento na época, e o Deputado José Carlos Aleluia, Presidente. Logo que
terminaram as eleições, imediatamente nos reunimos com a Oposição e abrimos todo o Orçamento
para qualquer ajuste que se quisesse fazer.

Deixo este apelo, Sr. Presidente. Vou aceitar o entendimento do PFL e o apelo de V.Exa. Mas
quero que fique registrado na data de hoje que vou deixar meus destaques e, mesmo ausente,
gostaria de vê-los apreciados, muito embora não possa defendê-los.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, muito obrigado pela

sua atenção e concordância. Tenho certeza de que sua ausência será muito sentida nesta Comissão
e espero que V.Exa. logo esteja de volta.

Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, quero tranqüilizar o Deputado

Anivaldo Vale, pois assumo a responsabilidade de reapresentar todos os seus destaques na sua
ausência. Estarei cuidando deles como se fossem meus. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara a proposta de

votação em bloco.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação os Destaques nºs 1 a 78, com parecer pela rejeição.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitados na Câmara, contra o voto dos Deputados Claudio Cajado, Laura Carneiro,

Rodrigo Maia, Bismarck Maia, Pauderney Avelino e Gilmar Machado.
Rejeitados na Câmara, não vão ao Senado.
Passo agora à discussão dos destaques do relatório do Senador João Ribeiro.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs.

Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado Roberto Balestra.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, preciso ler todas as emendas?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não. Área temática II — Justiça e

Defesa.
Passo à apreciação dos destaques.
Concedo a palavra ao Relator, Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Só porque não tenho dinheiro, e os senhores bem o

sabem, não querem me ouvir? (Risos.)
Sr. Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados,

no meu relatório os destaques não serão tratados de forma diferente de como foram tratados pelo
competente Deputado Roberto Balestra. Portanto, não sei qual será a reação do Plenário.

Na verdade, Sr. Presidente, acabei de conversar com o Relator e tentei convencê-lo a
repassar alguns recursos para que pudesse atender a algumas das emendas. O Relator-Geral tem
feito um grande esforço — é bom deixar isso registrado — para melhorar os recursos com o Comitê
de Receitas, com o qual continua trabalhando, envidando esforços para poder atender aos
destaques. S.Exa. disse-me que os destaques serão apreciados dentro do seu relatório geral.

Portanto, vim a esta Comissão lamentar a situação, mas também para dizer, Sr. Presidente,
que os destaques nºs 1 a 20 foram rejeitados por insuficiência de recursos, os de nº 20 a 24 estão
prejudicados, os de nº 26 a 29 também estão prejudicados, o de nº 25 também foi rejeitado por falta
de recursos, e os do 33 ao 42 também foram rejeitados por falta de recursos. Essa a situação da
minha Relatoria com referência aos destaques.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Relator, V.Exa. podia repetir os números dos
destaques que foram rejeitados?

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Anivaldo Vale, são os de nº 1 a 20 e o de nº
25, todos de V.Exa.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Estão todos rejeitados?
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Todos rejeitados por falta de recursos.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Quero discutir.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Está certo, Deputado. O de nº 25 também é de V.Exa.

Aliás, V.Exa. foi campeão de...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Os de nºs 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e até o de nº

32. De 1 a 32 foram todos rejeitados?
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Foram rejeitados.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vamos discutir.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Está certo. Estou aqui para discutir.
Sr. Presidente, para encerrar minha parte, até para agilizarmos os trabalhos, não vou falar

muito, porque realmente não tenho o que falar. Posso dizer aos ilustres Parlamentares que não há
recursos para esta Relatoria atender aos destaques. Conversei com o Relator-Geral, repito, e S.Exa.
disse-me que vai analisar todos os destaques na sua Relatoria, mas teremos de reapresentá-los.

Deputado Anivaldo Vale, estava no plenário desta Comissão quando o Deputado Roberto
Balestra assumiu o compromisso com V.Exa. de reapresentar seus destaques. Não sei se V.Exa. me
daria essa delegação. Vou antecipar-me dizendo que, se V.Exa. precisar deste humilde amigo, serei
autor de todos os seus destaques perante o Relator, uma vez que V.Exa. não estará presente, por
ter de se submeter a uma cirurgia. Se V.Exa. quiser, mesmo tendo outros colegas, proponho-me a
fazê-lo.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Agradeço sua ajuda. Quero sua ajuda, mas, nem que
seja em espírito, vou protocolar o destaque, não vou perder essa oportunidade. Quero que o apoiem
na discussão.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Está certo, Deputado.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. Estou pronto para ouvir os Srs. Parlamentares.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, em função do acordo de

procedimentos realizado entre os partidos, não vamos discutir individualmente, como ocorreu no
relatório passado com o Deputado Roberto Balestra, e também com o Senador João Ribeiro. Vamos
manter a votação em bloco.

Quero ressaltar que, de tudo que foi exposto, fica claro apenas algo que, diga-se de
passagem, não é culpa do nobre Relator, Senador João Ribeiro: dinheiro há, mas sua finalidade
será pagamento de juros e amortização da dívida.

Estão aqui, Sr. Presidente, operações especiais, serviço da dívida interna do Orçamento da
Defesa: R$ 33.839.000,00; serviços da dívida externa: R$ 1.929.000.000,00; outros encargos,
operações especiais: R$ 1.700.000,00; e reserva de contingência: R$ 792.977.478,00, somando R$
2.000.600.000,00 o total de recursos para reserva de contingência e para pagamento e amortização
das dívidas interna e externa e dos juros, ao passo que para o reaparelhamento e a adequação da
Marinha do Brasil há R$ 75 milhões, para o reaparelhamento e a adequação do Exército Brasileiro
R$ 91 milhões, e para o reaparelhamento e a adequação da Força Aérea Brasileira, R$ 245 milhões.

Com esse Orçamento, Sr. Presidente, nossas Forças não poderão marchar, não poderão
navegar e não poderão voar. É uma vergonha!

Votamos a favor do procedimento, porém contra esse particular, em relação aos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Alberto

Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, solicito a votação em separado do

Destaque nº 42, que foi rejeitado pelo Relator. Quero explicá-lo e defendê-lo.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pergunto a V.Exa. se aceita a votação
em globo dos demais destaques.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Dos demais destaques, sim.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sim, Sr. Presidente, vou aceitar. Para mim, é muito

duro. Não vou cansá-los, mas vou dar um exemplo da 1ª e da 2ª emenda. Ambas dizem respeito à
Calha Norte, um dos programas mais bem concebidos que podem fortalecer e desenvolver nossas
fronteiras. É tão forte esse programa que toda a bancada da Amazônia já vinha reivindicando sua
ampliação para outros Municípios. O Ministro da Defesa dispôs-se a abraçar essa idéia. No Estado
do Pará serão contemplados todos os Municípios da Ilha de Marajó; no Estado do Amazonas, vários
Municípios, e o Estado do Acre está entrando nesse programa, que precisa de recursos, porque lá só
há soberania realmente com a presença do homem, que só vai estar presente se tiver condição de
vida melhor, digna, para se manter naquela comunidade.

Portanto, gostaria de contar com o apoio e a sensibilidade do Relator e dos colegas para que
esses Destaques nºs 1 a 32 sejam discutidos com o Relator-Geral do Orçamento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Proponho apreciação dos destaques em

bloco, com exceção do Destaque nº 42, por tipo de parecer.
Em votação a proposta na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada no Senado.
Os Destaques nºs 1 a 20 foram rejeitados por insuficiência de recursos. Os Destaques nºs 38

a 41 também por insuficiência de recursos. O Destaque nº 26 foi rejeitado. Os Destaques nºs 22, o
23, o 24 e o 21 estão prejudicados. O 19.19, o 19.54, o 19.76, 19.78, 19.81 e o 19.49 também estão
prejudicados.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a rejeição.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Um momento, Sr. Presidente. Do que se trata? O

Destaque nº 42 está separado, não é?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro prejudicados os demais.
Em votação o Destaque nº 42 à Emenda nº 7.120.001, do Deputado Alberto Goldman, a

quem passo a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, Sr. Relator, esse destaque que

apresentamos é sobre recursos para estabelecimentos penais. S.Exa. o Sr. Relator-Setorial alocou
R$ 10 milhões para tal fim. A solicitação da bancada — que é a solicitação do Governador —,
medida, feita com critério, foi de R$ 90 milhões, e a bancada encaminhou como solicitação do
Governador.

Quanto à liberação de R$ 10 milhões, S.Exa. inclusive retirou da própria dotação genérica
que existe para a construção de penitenciárias. Estou solicitando que se destine um pouco mais, e
não apenas R$ 10 milhões. Com R$ 10 milhões não se constrói sequer uma penitenciária.
Infelizmente São Paulo não é apenas o local com o maior número de condenados, cuja maioria está
solta, como todos sabemos. São Paulo é o Estado que mais necessita de presídios. Esse é um dos
grandes combates de São Paulo. São Paulo não é só o sorvedouro dos seus próprios criminosos;
precisa até mesmo dar atenção a outros, por exemplo ao Sr. Fernandinho Beira-Mar, mantido na
Penitenciária de Presidente Bernardes. São Paulo não é apenas São Paulo, São Paulo é Brasil. Os
detentos mais perigosos, aqueles que não se consegue conter em nenhum presídio do Brasil, ficam
em São Paulo, com todo o nosso apoio, pois temos consciência de que isso é necessário para o
Brasil. Não interessa a São Paulo, mas ao Brasil.
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Não há razão, portanto, para não se destacar mais uma parte do Fundo Penitenciário, já que
ele existe para isso, e vai ser alocado em grande parte para São Paulo, que inevitavelmente terá um
grande percentual; por que não fazer isso agora? Não há qualquer problema técnico, porque a
rubrica nacional já existe. Basta diminuir a rubrica nacional e aumentar a rubrica para o Estado
que mais precisa de um sistema penitenciário maior e mais tem investido nele.

Faço, então, um apelo ao Sr. Relator no sentido de que nos atenda; se não puder fazê-lo
totalmente, que o faça em parte. Não se trata do atendimento tradicional de emendas de bancada
feitas por grupos de Deputados, mas de uma solicitação do Governo do Estado. É isso que quero
deixar claro para V.Exa., Sr. Senador.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.

Deputados, adotei um critério, e na verdade uma das emendas mais bem atendidas foi essa da
bancada de São Paulo; inclusive expliquei isso ao ilustre Deputado Alberto Goldman, por quem
tenho profunda admiração e respeito.

Sr. Presidente, a situação é a seguinte: o Deputado Alberto Goldman apresentou um
destaque e pediu que eu aumentasse os recursos e fizesse mais cortes dentro de uma rubrica do
FUNPEN. Só que existe um detalhe: o Deputado deveria ter feito um destaque também para
cancelamento. E eu não posso modificar esse recurso, Deputado Alberto Goldman. Segundo
informações da assessoria técnica, não posso mais fazer cortes além dos que já fiz, porque até
mesmo eu estaria quebrando o critério que adotei.

Segundo ponto: há um destaque do Deputado Anivaldo Vale que cancela o meu
cancelamento. Aí pergunto: como é que fica, Sr. Presidente, o Relator, nessa situação? Eu atenderia
ao Deputado Alberto Goldman ou ao Deputado Anivaldo Vale? É uma situação complicada, porque
o Deputado Anivaldo Vale fez um destaque para que o Relator cancelasse esse cancelamento, e o
Deputado Alberto Goldman fez outro destaque e pediu que eu aumentasse esses recursos. Eu disse,
Deputado Alberto Goldman, que se tivesse havido uma conversa, no sentido de a bancada procurar-
me e explicar-me o que V.Exa. está explicando aqui, sem dúvida o assunto estaria resolvido,
tranqüilamente, como aconteceu com outras emendas em que eu pude fazer o cancelamento. Essa é
uma área que eu poderia cancelar. Antes da apresentação do meu relatório teria sido possível, sem
problema algum. Só que agora estou impedido, tecnicamente, de fazê-lo, até porque há uma
emenda que solicita cancelar o que cancelei. Tive de rejeitar essa emenda, e tive de rejeitar a
emenda de V.Exa. É claro que o Relator vai analisar todas as emendas, e comprometo-me a solicitar
ao Relator-Geral que acate os destaques de V.Exa. Se minha participação ajudar em algo,
comprometo-me a tentar convencer o Relator-Geral. Não sei se ele pode fazer cortes também, mas
se for possível encaminharei o pedido de V.Exa.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Sr. Presidente, tenho uma questão de ordem.
S.Exa. usa como argumento uma emenda do Deputado Anivaldo Vale. Esse argumento já não teria
validade, até mesmo pelo fato de essa emenda já ter sido rejeitada. Ela não existe mais. Ela foi
rejeitada, acabou. Foi aprovada a rejeição neste plenário. Ela não mais existe. Portanto, esse
argumento não tem validade alguma. Desculpe-me, Senador João Ribeiro; o fato de o Deputado
Anivaldo Vale ter pedido a volta do valor para o nacional e eu ter pedido um corte maior do nacional
para colocar no Estado de São Paulo, em absoluto, não é uma contradição. Absolutamente! V.Exa.
não atendeu ao corte, ao retorno que o Deputado Anivaldo Vale pediu. Isso já foi votado, aprovado,
não existe mais, e, independentemente disso, meu pedido pode perfeitamente ser atendido. O
argumento primeiro de V.Exa., o da dificuldade do ponto de vista formal, de que a fonte precisaria
ter sido indicada, não se sustenta, pois ela foi indicada na emenda. A emenda tem uma fonte
indicada, sim. O cancelamento seria da reserva de contingência do Fundo Penitenciário Nacional —
FUNPEN. O cancelamento seria de reserva de contingência. Neste momento, temos verba de
contingência, sim. Temos ainda uma verba de contingência muito grande, para ser utilizada por
decisão desta Comissão. Quem manda é esta Comissão, não é o Relator.

Em terceiro lugar, Sr. Relator, se ela não podia ser votada aqui, V.Exa. deveria tê-la
considerada prejudicada, e não rejeitada. Ao rejeitar, rejeitou o mérito. Se a tivesse rejeitado por
inadmissibilidade, ela teria sido prejudicada, considerada inadmissível. Então, não conferem os
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seus argumentos. V.Exa. sabe que eu conheço o Regimento. Já fui Presidente desta Comissão, já
trabalhei muito com isso. Não há esse impedimento. A questão é puramente de mérito.

Por isso, peço o apoio dos Líderes das demais bancadas desta Casa a fim de que nós
reponhamos ou coloquemos recursos no Estado de São Paulo, além dos R$ 10 milhões. Não vou
citar outras emendas liberadas, não vou citar nada, absolutamente, porque não quero diminuir
nada de ninguém. Não estou buscando recursos em outras alocações que foram feitas pelo Relator.
Estou buscando recursos numa rubrica que existe. Ela está no Orçamento. Queremos fazer um
deslocamento para São Paulo. Inevitavelmente, de alguma forma será feito; portanto, por que não
agora?

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, minha motivação em buscar o
restabelecimento, a recomposição do valor de R$ 10 milhões para a construção e a ampliação de
estabelecimentos penais está centrada naquilo de que todo o dia a sociedade brasileira está
tomando conhecimento por meio da imprensa falada, escrita e televisada. Não se trata de ampliar o
número de leis, pura e simplesmente, mas de dar condições humanas para que esses presos fiquem
nas penitenciárias. Locais que se constituem em depósitos de seres humanos estão sendo
mostrados à sociedade. Muitos dizem que ali, ao invés de se recuperarem, os detentos desenvolvem
ainda piores condições psicológicas. Então, minha condição foi essa.

Essa situação não está centrada apenas no Estado de São Paulo. Trata-se de um retrato de
todo o País. Mesmo assim, no rol das emendas que apresentei e para que tenho a disposição e o
apoio do Relator, o Senador João Ribeiro, retiro a Emenda nº 25. Não posso retirá-la, porque já está
rejeitada, mas comprometo-me a não reapresentá-la ao Relator-Geral, em benefício de São Paulo,
Estado que, reconheço, realmente precisa. Mas quero deixar claro, repito, que essa não é uma
situação particular de São Paulo; apesar de lá haver um fluxo muito grande, é apenas um retrato do
País. Por isso fui motivado a apresentar essa emenda.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Goldman, V.Exa. ainda quer

usar da palavra?
Concedo a palavra ao Relator.
 O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Infelizmente, a verdade é que o trabalho que a bancada

de São Paulo, volto a repetir, deveria ter feito, no momento certo, com este Relator...
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O momento certo é este, Senador.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Infelizmente não é.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O momento certo não é o do gabinete, dos

corredores, mas este. As negociações não têm de ser feitas lá fora, mas aqui.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Goldman, eu ouvi V.Exa. atentamente.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Fico indignado com esse argumento. Esse

argumento não é válido, esse argumento não é correto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado...
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Ouvi V.Exa. e tenho disposição, mas gostaria que V.Exa.

me ouvisse.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Se fôssemos pressionar V.Exa....
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, V.Exa. poderá

pronunciar-se a seguir. A palavra é do Relator.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Eu ouvi V.Exa. com toda a atenção, e tenho toda a

disposição de ficar a noite inteira, se for preciso, mas gostaria que V.Exa. me ouvisse. Não
concordando com os meus argumentos, V.Exa. apresentará o seu, mas tenho o direito de expor
minhas posições. E vou voltar a repetir com clareza, Sr. Presidente: eu atendi a bancada de São
Paulo com R$ 10 milhões. É a segunda maior emenda. Nessa área é a maior. E isso sem ter
recebido um Parlamentar da bancada de São Paulo. V.Exa. deveria agradecer-me por ter tido a
disposição de indicar, de destacar um recurso para São Paulo para atender a uma emenda de
bancada — bancada essa que não se interessou em convencer o Relator, como estamos fazendo com
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o Relator-Geral. Cada um está procurando convencê-lo em favor do interesse do seu Estado, da sua
região. Portanto, eu atendi. No entanto, Sr. Presidente, não vou quebrar de forma alguma o
compromisso que assumi com os demais Parlamentares. Não vou alterar o critério que adotei de
forma alguma. Se a Comissão entender de modo diferente e decidir, acatarei qualquer decisão, se
estiver ao meu alcance, se tecnicamente for possível, mas rejeitei porque não quis quebrar o critério
que adotei.

No momento certo, procurei dar atenção — volto a repetir —, mesmo não tendo sido
procurado pela bancada de São Paulo para me dizer que R$ 10 milhões são insuficientes para fazer
uma penitenciária, que seriam necessários R$ 20 milhões. Ainda há R$ 200 milhões, Sr. Presidente,
do Fundo Penitenciário. Portanto, tenho a impressão de que basta a bancada de São Paulo, com a
força que tem, conversar com o Ministério da Justiça, porque há recursos. Só não posso destacá-
los. Não é um capricho da minha parte, ilustre Deputado Alberto Goldman, mas não posso fazê-lo.
Se pudesse faria, com todo o prazer. Qual a dificuldade que teria de alterar isso no meu relatório, já
que até o final da próxima semana estaremos discutindo os relatórios? O relatório geral deve ser
discutido na terça, quarta ou quinta-feira da semana que vem. Quem sabe? Não sei. Portanto, tenho
a disposição, volto a repetir; mesmo com os argumentos expostos por V.Exa., continuo tendo a
disposição de ajudar, de conversar com o Relator, mas não posso atender esse destaque de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o destaque, com parecer
contrário do Relator.

Os Srs. Deputados que concordam com o parecer do Relator permaneçam como estão.
(Pausa.)

Aprovado na Câmara.
(Não identificado) - Um momento, Sr. Presidente, seria bom V.Exa. contar os votos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Rejeitado o destaque contra os votos dos

Deputados Rafael Guerra, Alberto Goldman e Anivaldo Vale.
Está rejeitado o destaque.
Está terminado o relatório da Área II — Justiça e Defesa.
Vamos aos destaques da Área Temática X — Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Relator: Deputado José Carlos Elias.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Esse vai ser o último de hoje?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Será o último de hoje.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - E amanhã a reunião começará às 9h?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, amanhã não haverá reunião. A

reunião será segunda-feira, às 14h30.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Presidente, eu estava doido para trabalhar sábado e

domingo. Estou com força total para atender sua convocação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. pode guardar as energias para

ter sucesso absoluto na cirurgia.
Com a palavra o Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Sr. Presidente, nós vamos arrumar serviço aqui

para o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É para atender a convocação.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Para quem vai ficar de férias muito tempo é bom dizer

isso, Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Virgílio

Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Desejo prestar um rápido esclarecimento, na

medida em que os cidadãos nos assistem em todo o Brasil: não vamos mais votar neste sábado,
como foi convocado, porque os demais relatórios, os mais complexos, os mais densos, não estão
ainda prontos para serem votados. Todos havíamos planejado permanecer aqui até sábado, mas os



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

177

relatórios não estão prontos. Um dos Relatores, por motivos já aqui explicitados, não está presente.
Na segunda-feira já estaríamos votando, como estaríamos no sábado, se tivesse sido possível a
distribuição dos 4 relatórios que estão faltando.

Para que o Brasil saiba, a convocação até sábado seria cumprida, caso tivesse havido a
tempo a distribuição dos relatórios.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Na verdade, Deputado, os relatórios
foram distribuídos, mas não cumpriram o prazo regimental. Então, só poderão ser votados
segunda-feira.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos aguardando um pouco a

chegada dos destaques.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Parece-me que falta ainda um relatório para

ser distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Falta apenas o relatório da Saúde, que

está na gráfica.
Com a palavra o Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - A convocação é para segunda-feira às 14h?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Segunda-feira a reunião será às 14h30,

neste plenário.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem a palavra o Deputado

Wellington Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Desejo uma informação, Sr. Presidente: a

área temática da agricultura e desenvolvimento agrário vai ser apreciada hoje?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, a agricultura será apreciada na

segunda-feira.
Tem a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, enquanto aguardamos a chegada da

relação dos destaques para serem discutidos e votados ainda nessa reunião, gostaria, se V.Exa. me
permite, de fazer um ligeiro comentário sobre os procedimentos desta Comissão. V.Exa. há de
convir que estamos fazendo um enorme esforço há vários meses, tentando colocar em votação o
Orçamento enviado pelo Poder Executivo. Quero ressaltar um dado que considero fundamental, e
desejo fazê-lo na presença dos Líderes da base do Governo nesta Comissão, o Senador Amir Lando,
o Deputado Virgílio Guimarães e outros, para informar que a Oposição tem dado ao Governo uma
colaboração como nunca houve nesta Casa, no intuito de desenvolver os trabalhos da melhor forma
possível, tanto na Comissão de Orçamento quanto no plenário da Câmara dos Deputados.

Digo isso, Sr. Presidente, porque no passado tivemos de grande parte da Oposição a filosofia
do “quanto pior, melhor”. Em muitos momentos a Oposição votou contra matérias importantes, por
exemplo a reforma tributária, a da Previdência e outras, para ter sucesso eleitoral. Essa afirmação
foi feita inclusive por Líderes do PT, e nós dizíamos que precisávamos pensar no País, no povo
brasileiro.

Acho que amadurecemos, tanto o atual Governo quanto os Parlamentares do passado. Faço
esta referência com a consciência absolutamente tranqüila, porque embora pertença a um partido
de oposição, o PFL, fui coerente com o passado e votei favoravelmente à reforma da Previdência,
como o fiz em 3 oportunidades na Câmara dos Deputados. A Oposição ao atual Governo,
especialmente a do PFL, em nada tem dificultado o andamento dos trabalhos. Pelo contrário, tem
marcado sua posição, mantido sua coerência, votado contra aquilo em que não houve o avanço
necessário, as mudanças que consideramos importantes. Temos dado uma contribuição, temos feito
a nossa parte para que haja a governabilidade, e não mecanismos que nos impeçam de dar ao País
a importante lei orçamentária. O fato de estarmos aqui em fins de semana para nós não é um
problema. Pelo contrário, concordamos, aquiescemos. Basta que os relatórios sejam apresentados
em tempo hábil para podermos votar.
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Sr. Presidente, com a experiência deste momento, desejamos construir um futuro melhor.
Vemos nesta experiência uma importante lição pragmática e permanente entre a Situação e a
Oposição. Não tenho dúvida de que o Brasil avançou muito nos últimos anos. Tenho a certeza de
que, com a responsabilidade que nos cabe na Comissão de Orçamento, pelos entendimentos
mantidos e pela forma como estão sendo desenvolvidos nossos trabalhos, damos uma contribuição
inestimável ao Brasil e ao povo brasileiro.

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

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, a Mesa prepara-se para encaminhar
os destaques de uma das Relatorias, e desejo registrar a compreensão das Lideranças e dos
Relatores. V.Exa., pela paciência que lhe é peculiar, tem sido capaz de dar o equilíbrio e a
transparência devidos, característica do Relator-Geral. Certamente isso dará a toda esta Comissão o
adequado senso de responsabilidade. Tenho observado Lideranças experientes nesta Comissão, que
de maneira até necessária têm apontado a insuficiência de recursos. Também muitos tiveram a
percepção de que nossos Orçamentos, ao longo dos anos, têm tido uma dimensão virtual
extremamente significativa. Basta ver nos pareceres o quanto efetivamente vem sendo executado do
que tem sido orçado. Excetuadas as emendas dos Parlamentares, que atingem maior índice de
execução, a execução das emendas de bancadas é extremamente pequena e pouco representativa.

O Relator-Geral tem procurado estabelecer esse compromisso nesta Comissão. Ainda que o
grau de liberdade para as emendas de bancada não seja tão significativo, por diversas vezes, S.Exa.
claramente construiu um parecer exeqüível, do ponto de vista da própria aplicabilidade da proposta
orçamentária. Parabenizo V.Exa., os Sub-Relatores e o Relator-Geral pela clareza de dar ao
Orçamento a feição não de uma peça virtual, mas de uma peça efetiva para a Nação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado José
Carlos Elias, Relator desse item.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, foram
apresentados 189 destaques, e a grande maioria trata de aumento de recursos. Dois deles são
relativos a ajuste de título, um realoca valores entre modalidades e quatro propõem recomposição. 

Em se tratando de aumento de recursos, todos os Srs. Parlamentares sabem perfeitamente
que as Relatorias setoriais não dispõem de nenhum valor repassado pelo Relator-Geral para o
atendimento aos destaques de aumento de recursos. Somos pela rejeição, em virtude da
indisponibilidade de recursos. Esse assunto será tratado junto à Relatoria-Geral no momento
oportuno da apresentação do relatório.

Quanto aos 2 destaques relativos a ajuste de título, nosso parecer é pela aprovação. Quanto
ao que realoca valores entre modalidades, também somos pela aprovação. Quanto aos 4 que
propõem recomposição, para atendê-los eu teria que reduzir as alocações; portanto, o parecer é pela
rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foram apresentados, como declarou o
Relator, 189 destaques. Proponho a apreciação dos destaques em bloco, por tipo de parecer.

Em votação a proposta na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, os Destaques nºs 41 a 56 são de

nossa autoria e buscam justamente atender um reclamo da nossa bancada, que discutiu a matéria
e por unanimidade decidiu apresentar uma emenda para melhorar as condições de habitabilidade
dos Municípios e da periferia do Estado do Pará. Para isso, recebeu apoio suprapartidário. São
ações de infra-estrutura urbana, enfim, uma série de emendas na área social, e buscamos, por meio
desse destaque, obter recursos para atender nossas necessidades.

Lamentavelmente, nossos destaques não serão discutidos, em razão, segundo o Relator, da
inexistência de recursos. Ratifico uma vez mais que simplesmente dizer a esta Comissão que não
dispõe de recursos para mim é um argumento muito frágil. Precisamos aprofundar esta discussão,
porque esses destaques estão voltados para o que o Governo diz serem suas prioridades, que
coincidem com as necessidades do Pará. Outras emendas destacadas aqui dizem respeito à
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necessidade nacional. Por isso, quero o compromisso do Sub-Relator de encaminhar essas
emendas, esses pleitos ao Relator-Geral, que certamente vai procurar, após a reavaliação do Comitê
de Receita, destacar recursos para atender as necessidades da nossa região periférica.

Moramos longe, somos poucos e pequenos. O fórum de discussão é aqui, na Comissão de
Orçamento. Se o Governo não tiver sensibilidade, certamente vamos continuar pequenos, e esse não
é o desejo da nossa comunidade. Por isso, agradeço, peço o compromisso do Relator e, como forma
de contribuir para a agilização do trabalho desta Comissão, abro mão, neste momento, de discutir
os Destaques nºs 41 a 56 um a um.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale, a Presidência

concedeu a palavra a V.Exa. excepcionalmente, em homenagem à sua colaboração. Como sabemos,
estamos no período de votação, e não se pode conceder a palavra.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, a votação é em bloco?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim. Na Câmara dos Deputados já foi

aprovada.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Quero encaminhar a votação pelo PFL, na hora da

discussão, ou melhor, na hora da votação em bloco.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Agora a votação é no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos em processo de votação.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A votação está no Senado. A matéria já

foi aprovada, a votação em bloco, na Câmara dos Deputados e no Senado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - V.Exa. primeiro colocou em votação o pedido de

votação em bloco.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quando passarmos à votação, V.Exa.

poderá pedir a palavra pela ordem.
Foram apresentados 189 destaques, dos quais 3 — os Destaques nºs 007, 009 e 151 — têm

parecer pela aprovação, porque se trata de remanejamento de valores, apenas correção de redação.
Em face disso, votaremos em bloco esses 3 destaques. O Destaque nº 007 é contra o
remanejamento de valores entre modalidades de aplicação, sendo 10% na Modalidade 30 e 90% na
Modalidade 40. O Destaque nº 009 diz respeito à mudança do subtítulo da emenda, restabelecendo
a da proposição, e o Destaque nº 151 ao complemento do subtítulo da emenda, ou seja, trecho
Caucaia/Vila das Flores.

Em votação os 3 destaques, que têm parecer pela aprovação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Em conseqüência, declaro prejudicados o Destaque nº 0073, por ser similar ao Destaque nº

009, que foi aprovado agora, e o Destaque nº 152, por ser similar ao Destaque nº 151, que tem
parecer favorável do Relator e também foi aprovado agora.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, solicito um esclarecimento: a Emenda
nº 004 foi aprovada parcialmente? Trata-se do Destaque nº 41.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os de nºs 007, 009 e 151.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Os de nºs 41 e 42 não foram?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, o nº 007, o nº 009 e o nº 151.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - A emenda é que foi aprovada, não é?
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a
bancada do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho)- Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, queremos manifestar-nos contra a rejeição dos destaques, em função de que estamos
tentando recuperar, no bojo do relatório apresentado pelo nobre Deputado José Carlos Elias,
recursos indispensáveis e importantíssimos, em especial do meu Estado, a Bahia, encaminhados
pela sua bancada.

Sr. Presidente, temos investimentos a serem feitos, por exemplo, no metrô de Salvador.
Precisamos incluir socialmente mais de R$ 50 milhões de brasileiros que não têm a possibilidade de
utilizar o transporte público por completa falta de condições financeiras, diante da sustentação
única do sistema de transporte público neste País, que é na tarifa, no preço cobrado da passagem.
O metrô de Salvador é uma obra importantíssima, que precisa de recursos, não apenas para
darmos aporte tecnológico ao transporte da nossa cidade, mas principalmente para fazer com que
haja uma política pública que privilegie o transporte público, em detrimento do individual. O
Município de Salvador não pode prescindir desses recursos. Apresentamos um destaque ao nobre
Relator, o Deputado José Carlos Elias, a fim de recuperá-los e dar continuidade a essas obras
necessárias, indispensáveis. Faço, portanto, um apelo ao nobre Deputado José Carlos Elias no
sentido de que aprove essa alteração ou recomende expressamente ao Relator-Geral a ampliação
dos valores parcialmente aceitos por S.Exa.

De igual forma, solicitamos que os recursos que destacamos para o saneamento básico dos
Municípios do nosso Estado, principalmente os de pequeno porte, que sequer foram contemplados
na proposta original do Governo, sejam atendidos, porque saneamento tem a ver com saúde, e é
indispensável à população, principalmente a de baixa renda. Se esses recursos não forem
absorvidos no Orçamento Geral da União, não será possível serem absorvidos pelos Municípios,
diante da atual fragilidade das finanças das Prefeituras.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Claudio Cajado, V.Exa.
poderia orientar a bancada?

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não, Sr. Presidente.
Portanto, gostaríamos de pedir ao Relator que aceite esses destaques, para que possamos

votar favoravelmente. No momento em que V.Exa. se manifesta contrariamente, infelizmente o PFL
terá de votar contra a rejeição desses destaques, tanto os apresentados pela bancada da Bahia
como os apresentados pelas demais bancadas que integram nosso partido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pelo PT, concedo a palavra ao Deputado
Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado José
Carlos Elias, a quem cumprimento pelo trabalho, Srs. Deputados e Senadores, quero encaminhar a
votação pelo Partido dos Trabalhadores. Apóio a metodologia utilizada pelo nobre e competente
Relator, o Deputado José Carlos Elias, e explico, até porque muitas pessoas nos acompanham pela
TV Câmara, o que está ocorrendo nesse método aplicado de maneira criativa e correta.

Não se trata, como pode parecer, de desprezo da Casa pelo conteúdo de qualquer emenda ou
pelo processo democrático, frente à necessidade de rejeitar globalmente todos os destaques. Nada
disso. Trata-se simplesmente de encontrar a solução concreta para o problema específico. Qual é o
problema? Estamos votando o Orçamento de 2004 antes de apreciar leis importantes que afetarão
os recursos do ano que vem. Vejam, senhores espectadores; veja, Brasil: temos de votar o
Orçamento sem termos dimensionado ainda os recursos, não porque não tenhamos competência
para tanto, mas porque o Senado ainda votará o restante da reforma tributária. Não sabemos
exatamente o que foi votado, em termos de partilha para os Estados, num montante elevado, talvez
de até R$ 6 bilhões, no que se refere à participação de Estados e Municípios. Esses fatos afetam
gravemente este trabalho.

Não votamos ainda a matéria da COFINS, e precisamos votar o Orçamento. E mais: o PPA,
Plano Plurianual, tramita na Casa ao mesmo tempo que as outras matérias. Temos de encontrar
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alguma solução sem parar o Brasil, e de forma patriótica e corajosa estamos fazendo isso.
Cumprimento os Relatores pelo trabalho desenvolvido nesta Comissão.

Temos ainda de dimensionar e votar na Casa o resultado do trabalho do Comitê de Receitas.
As receitas precisam ser dimensionadas, o que faremos a partir do trabalho duro de alguns neste
final de semana. Não teremos atividades em plenário, mas o Comitê estará de plantão e trabalhará
com os Relatores e com os outros Parlamentares que estiverem conosco nesta batalha. Faço parte
do Comitê de Avaliação das Emendas, que analisa a questão das despesas. É bom que fique claro o
seguinte: conseguimos certo dimensionamento, o que permitiu que houvesse o acolhimento de
muitas emendas. Nesse sentido, é preciso louvar o trabalho dos Relatores, mas o ajuste, a sintonia
fina, só virá no último momento, depois da definição exata de quanto teremos para votar.

Decorre daí o fato de termos realizado a modificação metodológica. Jogamos os destaques
para a última rodada, para depois do trabalho dos Estados, junto aos Comitês. Não houve nenhum
trabalho feito às escondidas, porque, das tarefas feitas no Comitê de Emendas, em parceira com as
bancadas, todos puderam participar, para dar determinado equilíbrio ao processo. Se votássemos
destaque por destaque, sem saber o que haveria no final, poderíamos, contrariando a vontade talvez
da maioria, encerrar os recursos sem votação equilibrada. Por isso estamos discutindo as matérias
em conjunto no Comitê de Avaliação das Emendas, que, repito, trata das despesas.

Os Relatores realizaram o árduo trabalho de distribuição, de priorização de recursos.
Observem o que fizeram o Senador João Ribeiro e o Deputado José Carlos para atender à
importante questão dos presídios. Cumprimento S.Exas. pelo trabalho exposto diante das câmeras.
Talvez os espectadores não entendam o método utilizado. Votaremos, sim, os destaques, depois de
feita a distribuição mais equilibrada por temas e por Estados, com participação de todas as
bancadas.

Existem emendas importantes; inclusive estou encaminhando o voto favorável, Sr.
Presidente, do PT, e sei, por exemplo, que está ao meu lado o Deputado Wasny de Roure, que
apresentou emenda sobre o entorno de Brasília, o importantíssimo projeto RIDE. Apenas para citar
algumas propostas, o Deputado Ary Vanazzi desenvolveu um longo trabalho sobre habitação
popular e também apresentou 6 emendas. Não estamos rejeitando algumas emendas; apenas vamos
analisá-las no devido tempo.

Quanto à minha atuação em particular, todos sabem da minha luta. Estaria exatamente
contemplada em seu relatório, Deputado José Carlos Elias, a questão do metrô de Belo Horizonte,
de maneira muito especial o ramal do Barreiro. O Deputado Walter Pinheiro já estava sentindo falta
de analisar o Orçamento sem que eu falasse a respeito disso.

Sr. Presidente, aproveito ainda a oportunidade para mandar um abraço a toda a galera da
região oeste, da região do Barreiro. Não poderia deixar de registrar a nossa luta. Aliás, agradeço ao
Ministro Olívio Dutra a sua presença, no início da semana, no Estado, quando reafirmamos a
necessidade de ampliar aquele projeto. O metrô realmente está entrando nos trilhos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - (Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Estou encaminhando pelo PT, como Líder. Não

sei se poderia.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, não. Somente pelo Líder.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Desculpem-me. Mudei de posição e acabei...

Então, encaminhei pelo Governo. Desculpem-me. Fui até dias atrás o Líder do PT. Já encerrei o
meu encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. inscreveu-se no
encaminhamento como Líder do PT, para encaminhar pelo PT.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - V.Exa. não poderia alterar, Sr. Presidente, uma
vez que acumulo funções?

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, para encaminhar pelo Partido
Progressista.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Encaminhei pelo Governo, Sr. Presidente.
Assim encerro: o Governo encaminha o voto de apoio ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quem encaminharia pelo PT?
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O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Eu, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de passar a palavra ao Deputado

Walter Pinheiro, que encaminhará pelo PT, concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Ricardo
Barros, que encaminhará pelo PP.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o Partido Progressista votará em
favor do relatório do Deputado José Carlos Elias, porque entende que S.Exa. fez o que pôde para
viabilizar da forma mais justa o atendimento às emendas com os recursos de que dispunha, e
evidentemente encaminhará os destaques para a análise do Relator-Geral e do Comitê de Emendas,
de que faço parte.

É evidente que o Ministério das Cidades assumiu importantes obrigações do Ministério dos
Transportes, a exemplo da questão do transporte urbano nas grandes cidades, e do Ministério da
Integração, como a questão da infra-estrutura e da área de saneamento. O Ministério das Cidades é
um dos que têm maior responsabilidade nas ações diretas que devemos realizar, no que se refere ao
atendimento de Municípios e Prefeitos. O PP encaminhará o voto favorável, com a ressalva do meu
voto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado
Anivaldo Vale pelo PSDB.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.
Parlamentares, a veemência na discussão dos relatórios está voltada simplesmente para a
dificuldade específica que vivenciamos no Estado do Pará.

A reforma tributária aí está. Houve uma longa discussão sobre o tema na Câmara. O Relator
foi o Deputado Virgílio Guimarães, com quem aprendemos a exercer a paciência, a tolerância, a
serenidade. Respeitamos toda a competência que S.Exa. demonstrou, mas talvez, se houvesse
justiça fiscal, o Estado do Pará não estivesse numa briga tão dura em busca de recursos.

Quando houve a implantação da Lei Kandir tínhamos, na condição de seguro de receita, R$
9.200.000.000,00. Hoje temos cerca de R$ 4.700.000.000,00, ou seja, a metade daquele valor.
Somos um Estado eminentemente exportador, e a Lei Kandir isentou a exportação. E ainda há algo
pior: a maioria das empresas são da área de exportação, e seus insumos, seus bens de capital
passam a gerar, junto ao Estado do Pará, crédito. A permanecer tal situação, o Estado do Pará será
o maior emissor de precatórios. Então, buscamos o equilíbrio do processo.

Estamos preocupados não só com as obras periféricas, mas com aquelas que são
estratégicas para o País. Assim, destacamos recursos para o setor elétrico, para obras que seriam
de iniciativa do próprio Governo Federal. Temos Itucuruí, a transposição do Rio Amazonas, e
também obras de integração e de escoamento, para promover a competitividade, que são as da BR-
163 e da BR-230.

Sr. Presidente, o Ministério dos Transportes foi o algoz do Pará este ano, porque parte dos
100 milhões de reais de investimentos que deveriam ter sido aplicados no Estado foram
disponibilizados em âmbito nacional, o que prejudicou aquele esforço suprapartidário da bancada
do Pará realizado no ano passado.

Temos grande respeito e forte consideração pelo Relator, Deputado José Carlos Elias, mas o
voto do PSDB não pode acompanhar o voto do Relator.

Votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - O Deputado Humberto Michiles, pelo

PL.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, em homenagem ao sempre

Relator Deputado Virgílio Guimarães, Relator da reforma tributária, em reconhecimento às suas
palavras e até ao fato de S.Exa. ser o único que está aqui devidamente caracterizado para ser Sub-
Relator da matéria, porque está com a mão engessada, logo não pode abrir mão, acompanho o voto
do Relator.

Vamos, evidentemente, deixar os destaques do Partido para serem discutidos por ocasião do
relatório geral.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Walter
Pinheiro, pelo PT.
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O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, primeiramente manifesto a minha
satisfação ao ouvir o companheiro Virgílio Guimarães falar com todo entusiasmo do Barreiro.

Lembro, Deputado Virgílio, que não só o povo de Belo Horizonte deve estar agradecendo a
V.Exa. o empenho pelo Barreiro, mas também o de outras regiões. No ano passado, na penúltima
reunião da Comissão de Orçamento, o Deputado Virgílio demonstrou, além de grandeza,
generosidade, porque, a partir da atitude do Deputado em relação à emenda do Barreiro,
conseguimos atender a várias outras emendas, inclusive aquela da ponte que liga os Estados da
Bahia e de Pernambuco, ou seja, a cidade de Juazeiro à cidade de Petrolina.

O metrô do Barreiro, diria, é nacional.
Conheço Barreiros, Sr. Presidente. Na realidade, a região deveria ser chamada de Terreiro de

Virgílio. O povo de Barreiros reconhece a atuação do Deputado Virgílio.
Sr. Presidente, primeiramente, conforme muito bem acentuado pelo Deputado Virgílio

Guimarães, esta Comissão enfrentou um período de discussão sobre o orçamento recheado de
caminhos que nos obrigaram até a retardar diversos debates. Somente ontem à noite o Senado
Federal apreciou em primeiro turno a reforma tributária.

Portanto, louvo a atitude e a ação dos Relatores-Setoriais, assim como também a
participação do Relator-Geral, porque todos têm trabalhado num terreno ainda de estimativas e de
expectativas em relação ao que poderemos ter a partir da votação da reforma tributária. Os
Relatores enfrentam situação extremamente difícil. Quando muitos dizem que este ano estamos
fazendo uma Oposição diferente, a fim de não criar dificuldades, devemos nos lembrar que estamos
construindo o Orçamento a partir de mudanças profundas na estrutura tributária e no conceito de
receita da União.

Há modificações substanciais. Primeiro, discutimos muito a questão dos metrôs.
Apresentamos emenda para o metrô de Salvador, mas não dá para realizar este debate no que diz
respeito ao Orçamento de forma desvinculada do PPA.

Ora, conversava há pouco com a assessoria do brilhante Relator José Carlos sobre a
questão. Se fizermos algumas contas, Sr. Presidente, descobriremos que o metrô de Salvador tem
alocados para os próximos 4 anos 310 milhões de reais.

Portanto, não podemos pensar na peça orçamentária de forma isolada, sem levar em
consideração o Plano Plurianual. Ainda assim, na peça orçamentária há a estimativa de 45 milhões
de reais para o metrô de Salvador.

Quando do processo de intervenções, logo após o relatório do eminente Deputado José
Carlos, fiz determinada ponderação no que diz respeito ao destaque feito pela bancada da Bahia,
assinado pelo Coordenador da bancada, em relação exatamente à verba do metrô. O PT compreende
as dificuldades existentes.

O Deputado João Grandão tem emendas na área da agricultura que gostaria de ver
contempladas; o Deputado João Magno, do PT, teve, no setor de turismo, emendas adiadas para
outro momento.

Compreendemos as particularidades da ocasião e do todo que estamos discutindo. Tentamos
elaborar determinado Orçamento também com o compromisso de honrá-lo. Não se trata de
trabalhar de forma fictícia para que ocorra novamente aquela história de o Orçamento ser
superestimado e, depois, surgirem as histórias de não-liberação de recursos.

Assim, estamos construindo o Orçamento a partir da realidade da receita existente e do
compromisso de o Governo liberar efetivamente verbas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em que pese a manifestação de V.Exa.,
gostaria que encaminhasse a votação.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, votamos favoravelmente ao
relatório. A bancada do PT acompanha o relatório do eminente Deputado José Carlos e compreende,
inclusive, o seu esforço. De acordo com aquilo que disse o Deputado Humberto Michiles, S.Exa. é
Relator eterno, exatamente pela capacidade de trabalho que tem demonstrado nesta Comissão.

Por isso o PT não poderia votar diferentemente. O PT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Waldemir

Moka, pelo PMDB.
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O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Serei muito objetivo, Sr. Presidente, até porque
Governo não discute, vota.

Direi o seguinte ao Relator: entendo todas as argumentações, mas o importante é que o
Relator-Geral, este sim, ouça, sobretudo, os Relatores-Setoriais, para que saiba o que fazer com
aqueles recursos de que dispõe. Que S.Exa. realmente priorize sobretudo aquelas emendas mais
relevantes.

Sr. Presidente, dirijo-me neste momento ao ilustre Deputado Líder do PT, grande
Parlamentar, Walter Pinheiro: V.Exa. teve sorte, porque o Mato Grosso do Sul, Sr. Presidente, em
especial a minha querida Campo Grande, ainda não conseguiu liberar nenhuma emenda, nenhum
recurso este ano, que ainda não acabou.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Mas será contemplada.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Com certeza.
Sr. Presidente, voto a favor, em função do belíssimo trabalho realizado pelo Relator-Setorial

Deputado José Carlos Elias.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes da votação da matéria, submeto

ao Plenário, por ter havido equívoco da assessoria, o Destaque nº 69, do Senador João Ribeiro, para
mudança da modalidade de aplicação de 30 para 40 da Emenda nº 71.280.004, da bancada de
Tocantins, e o Destaque nº 22, do Deputado Colbert Martins, que solicita mudanças no programa
para Municípios de médio porte.

Não há alteração financeira, não há alteração de valores. É apenas problema de redação.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados na Câmara, contra os votos dos Deputados Claudio Cajado e Deputado Eduardo

Sciarra.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados no Senado.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, ontem fiz um apelo no plenário da

Casa, acompanhado pelo Vice-Presidente desta Casa, Deputado Inocêncio Oliveira, e por alguns
outros Parlamentares, para que o Governo Federal, seja por meio do Ministério da Justiça ou do
Planejamento, de preferência, pudesse encaminhar pedido de correção junto ao Relator-Geral deste
Orçamento, a fim de especificar os recursos necessários para que o Governo possa fazer a devida
recomposição salarial da carreira da Polícia Federal, cujos funcionários estão em greve, o que traz
grandes prejuízos para a sociedade brasileira.

Nesta oportunidade, registro novamente meu apelo, ao mesmo tempo em que
peço a V.Exa. empenho e compreensão em relação à solicitação feita pelo cargo que ocupa neste
momento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Registrado o apelo de V.Exa.
Passaremos agora à votação do parecer pela rejeição dos demais Estados.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada na Câmara a rejeição, com voto contrário dos Deputados Anivaldo Vale e Claudio

Cajado.
Rejeitado na Câmara, não vai ao Senado.
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, ficou também a definir e nos

esquecemos de inserir na hora da apresentação dos destaques o pleito de ampliar o âmbito das
ações de infra-estrutura urbana, porque indicaremos a questão ao Relator-Geral para que S.Exa. a
analise junto ao Relator do PPA.

Vários Srs. Deputados e Senadores falaram do compromisso de encaminhar os destaques
rejeitados por insuficiência de recursos ao Relator-Geral. Nesse sentido, registro que podemos
encaminhá-los informalmente para que S.Exa. os analise. Vamos, logicamente com ele, apresentar
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algumas reivindicações, e V.Exas. terão oportunidade de fazer os destaques na apresentação do
relatório do Relator-Geral.

Sr. Presidente, agradecemos aos Srs. Deputados e Senadores a oportunidade de relatar a
parte de planejamento de serviços urbanos, tarefa muito difícil, que classifico como o pior relatório
para se trabalhar em função da escassez de recursos. A demanda é muito grande. Procuramos fazer
um trabalho consciente, justo e manifestamos aos Srs. Deputados e Senadores a nossa satisfação.

Tenho certeza de que não agradamos a todos, mas procuramos, com justiça, dividir o pouco
que tivemos para que todos ficassem, pelo menos, com alguma fatia.

Agradeço a todos o carinho por terem me suportado por mais de 5 horas neste debate.
Agradeço a todos as ações e, acima de tudo, os elogios feitos ao relatório. Agradeço à assessoria
técnica, na pessoa do Dr. Sanchez, e também à assessoria do Senado a integração neste trabalho
árduo, porque eles, de certa forma, nos subsidiaram com alguns elementos, para que viéssemos a
elaborar o relatório com justa divisão de recursos e com critérios. Analisamos várias performances
para que todos pudessem ter contempladas, de alguma forma, as suas emendas.

Era o que tinha a dizer.
Agradeço a todos a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Agradeço ao Deputado José Carlos Elias

o magnífico trabalho apresentado e aos Parlamentares da Câmara e do Senado o apoio dado para o
andamento dos trabalhos.

Hoje, avançamos efetivamente nas votações.
Convoco a continuidade desta reunião para segunda-feira, às 14h30min.
Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro abertos os trabalhos da 27º
reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação
das Pautas nºs 37, 39, 40 e 41, em aberto, e a continuação da leitura e votação dos relatórios dos
itens temáticos e do Comitê de Avaliação da Receita.

Com a palavra, pela ordem, o Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que siga o Regimento do

Congresso Nacional — art. 29, § 1º. Não há quorum para qualquer tipo de deliberação nesta Casa.
Peço a V.Exa. que suspenda a sessão e a reabra assim que o quorum se fizer visível e registrado na
Comissão de Orçamento.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, estamos apenas dando seqüência à

reunião que já tem quorum, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado Federal; só estamos
aqui dando seqüência. Portanto, não procede esse questionamento do nobre Deputado. Poderíamos
dar seqüência como estamos fazendo. E já havia o entendimento de que iríamos proceder dessa
forma.

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

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, concordo com o Deputado
Gilmar, mas tenho informação de que tivemos problemas de vôo hoje.  Constatei isso num balanço
que fiz.

Poderia haver a suspensão da reunião e a remarcação do seu reinício, dentro de um prazo
adequado, se houvesse boa vontade de todos. Fui informado de que tivemos problemas de vôo hoje.
Seria, portanto, adequada a suspensão da sessão por um prazo razoável. Que V.Exa. arbitre.
Qualquer coisa por volta das 17h seria um prazo suficiente. É esta minha sugestão, sem deixar de
levar em conta o argumento do Deputado Gilmar Machado, que corresponde à praxe parlamentar;
sempre foi assim.
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Sr. Presidente, queria aproveitar a oportunidade para anunciar, com muito pesar, o
falecimento do Prefeito da cidade de Andradas, o nosso correligionário Wilkye Veronese, do PT. As
cerimônias fúnebres estão sendo realizadas agora. Eu, por intermédio da televisão, faço este
anuncio para aquela cidade, por que lá não posso estar presente, pois estou representando meu
partido e o Governo nesta reunião. Mas deixo as minhas condolências, meus sentimentos a toda a
comunidade de Andradas e, de maneira muito particular, à família do Prefeito Wilkye Veronese.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Com a palavra o Deputado Alberto
Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É de bom senso a proposta do Deputado Virgílio
Guimarães. Temos realmente muito pouca gente aqui. Vamos marcar a reunião para as 17h.
Esperamos haver número nesse horário. Também coincide com o próprio pedido da suspensão do
Deputado Rodrigo Maia. Suspende e voltamos.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, de fato, o aeroporto de Curitiba e os
de outros Estados estavam fechados nesta manhã. Certamente, isso causou transtornos. A
ausência dos Parlamentares prejudica o debate e a votação dos relatórios setoriais e dos destaques.
Portanto, é bastante adequado que aguardemos a presença dos titulares e suplentes da Comissão
para continuarmos os debates.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Rodrigo
Maia.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço o cumprimento do Regimento, o
encerramento do livro e posterior abertura da sessão, assim que o quorum se fizer presente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O problema todo é que o Deputado
Rodrigo Maia está pedindo o encerramento desta sessão com a convocação de outra.

Com a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é praxe desta

Comissão — isso já virou rotina — começar a discutir as matérias antes de todos os Parlamentares
chegarem. Eles normalmente vão aparecendo quando sabem que a reunião começou.

O Deputado Rodrigo Maia deve ter um pouco de paciência. Já fizemos isso diversas vezes. A
Comissão tem trabalhado dessa maneira. Não temos suspendido sessões pela evidente ausência de
alguns Parlamentares. Esse tem sido o dia-a-dia desta Comissão. Peço ao companheiro do PFL,
Deputado Rodrigo Maia, um pouco de paciência. Volto a afirmar: os Parlamentares vão chegando.

Sr. Presidente, V.Exa. poderia convocar a sessão para as 17h, quando começaríamos
imediatamente.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, queria apenas lembrar a V.Exa.
que, quando há consenso de fato, podemos até superar elementos regimentais; já  procedemos
assim. Não sei se isso pode ocorrer de uma semana para outra, mas de um dia para outro já
fizemos assim. De uma semana para outra era mais elaborado: normalmente abríamos novo livro,
nova sessão. Como não há consenso neste caso, devemos cumprir o Regimento.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Roberto

Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, apesar da legitimidade do pedido

do Deputado Rodrigo Maia e de outros, em razão da visível falta de quorum, faria uma consideração
importante. O momento oportuno para pressionar o Governo — e acho que todos nós estamos com
essa intenção — é exatamente na hora da apreciação dos destaques pelo Relator-Geral. Até lá, o
processo é normal. Não existe possibilidade de qualquer um de nós apresentar destaques e haver
qualquer mudança nos relatórios já apreciados ou naqueles que poderão vir a ser apreciados nesta
amanhã.

Quero somar-me aos colegas. No momento oportuno, depois de apreciados os relatórios
setoriais, estaremos todos juntos para pressionar o Governo para a solução dos nossos problemas.
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Nossos problemas — disso todos sabem — são referentes à Comissão, a outros assuntos
dentro da Casa e dizem respeito ao Governo como um todo.

Nobre Deputado Rodrigo Maia, se os outros não puderam vir, nós estamos aqui. Viajamos,
cancelamos compromissos com a finalidade de apreciar novos relatórios e votá-los aqui. Não estou
querendo dizer que temos mais experiência do que V.Exa., que, em todos os momentos de atividade
no Congresso Nacional, demonstrou extrema capacidade, sobretudo com relação ao funcionamento
da Casa. Mas vamos deixar para fazer a pressão sobre o Governo junto ao Relator-Geral, na
apreciação dos nossos destaques.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, concordo com o Deputado Rodrigo Maia

sobre a visível falta de quorum e também sobre a reabertura do livro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Gilmar

Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, ninguém está querendo passar por

cima —nem vai poder fazê-lo — do Regimento. Essa nunca foi nem é nossa característica. Mas que
pudéssemos, então, ter uma conversa com os Líderes. Uma coisa que valer hoje tem de valer para
amanhã e para depois, senão fica difícil fazer acordo. Faz-se um entendimento de procedimento e
depois, no meio do caminho, ele é mudado. Que pudéssemos ter uma conversa agora com os
Líderes — são eles que falam em nome dos partidos — para adotarmos um procedimento único,
acordado. Se assim não agirmos, teremos muita dificuldade mais tarde e a conversa de hoje,
amanhã será outra. O que havíamos acertado é que iríamos concluir a fase desses relatórios.

Como bem disse o Deputado Balestra, faríamos o debate da questão — inclusive com
verificação de quorum —  da votação do comitê de receita e dos destaques que faríamos junto ao
Relator-Geral. Foi nesse sentido a conversa que tivemos.

Faço, portanto, apelo — V.Exa. há de dar melhor encaminhamento, de acordo com o
Regimento — no sentido de que possamos conversar com os Líderes, aqueles que de fato falam por
seus partidos, para definirmos uma estratégia. O que ficar acordado deverá valer durante a semana
— é muito difícil ter de fazer novo acordo a cada dia.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Machado.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, naturalmente a

decisão de ceder, de compreender, de avançar de um encerramento para postergar para daqui a 5
ou 6 horas... Mas é bom que se frise que consta da pauta a discussão e a votação do relatório sobre
a reestimativa de receita.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Esse é um dos itens da pauta.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Além de outros relatórios.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há mais 5 relatórios.
O SR. DEPUTADO MACHADO - E também destaques ainda não apreciados do último

relatório aprovado.
Na votação do relatório das receitas, o PFL vai adotar a postura de exigir votação nominal.

Tradicionalmente, sempre foi assim. De modo que será fundamental haver quorum significativo.
A questão de ordem feita pelo Deputado Rodrigo Maia está fundamentada no Regimento.

Portanto, é de S.Exa. a decisão de recuar ou não. Quero, no entanto, manifestar meu apoio à
reivindicação de S.Exa. por entender que, devido às várias conversas que tivemos, tanto a Oposição
quanto a base de apoio ao Governo devem cumprir o que ficou acordado.

Na condição de coordenador da bancada, manifesto ao Deputado Rodrigo Maia minha total e
irrestrita solidariedade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há apelo por parte dos Srs.
Parlamentares ao Deputado Rodrigo Maia no sentido de suspender a reunião, em vez de encerrá-la.

Havendo o encerramento da reunião, somente poderei convocar outra com 24 horas de
antecedência; logo, ela não poderá ser marcada para antes de amanhã, às 15h15min. Havendo a
transferência da reunião, poderemos adiá-la para as 18h, já que há votação da PEC nº 77 no
Senado Federal, por volta das 17h.
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Com a palavra o Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que repita o apelo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O apelo da bancada é no sentido de que

a reunião não seja encerrada, apenas suspensa.
A proposta do Deputado Rodrigo Maia está baseada no Regimento e é correta. No entanto, se

houver acordo, poderemos suspender a reunião e fazer outra às 18h, em face da Ordem do Dia do
Senado, que vai votar, em torno das 17h, a PEC nº 77 — a PEC paralela.

Mantida a proposta regimentalmente apoiada de encerramento desta reunião e convocação
de nova reunião, esta apenas poderá ser marcada para amanhã, às 15h16min — esse é o problema.

Consulto o Deputado Rodrigo Maia se opta pela manutenção da proposta ou se concorda
com a alteração.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, sou Parlamentar novo na Comissão e
de forma alguma minha intenção é alterar sua rotina ou impedir que a Oposição honre sua palavra.
Pelo contrário, a Oposição colaborou com o Governo neste ano em todas as votações realizadas no
plenário do Congresso em que não havia quorum; colaboramos com a aprovação de todos os créditos
suplementares — liderei meu partido em todas essas votações. O que não quero é falta de
legitimidade nesta reunião. Esta é a razão do meu pleito.

Entretanto, como V.Exa. me alertou para o fato de que com o encerramento desta reunião
apenas teremos condições de convocar outra para amanhã — eu não tinha esse conhecimento —,
vou abrir mão do encerramento, fazendo contudo a ressalva de que, a partir das 18h, não havendo
quorum, novamente farei essa solicitação.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, essa é também a nossa posição.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Compreendendo as dificuldades

regimentais para a convocação de nova reunião, o que dilataria o prazo de discussão dos relatórios,
o Deputado Rodrigo Maia concordou com a suspensão da presente reunião até as 18h, com a
presença da maioria.

Quero apenas observar que, em princípio, a votação de hoje no Senado deverá encerrar-se
até as 18h, uma vez que há algum consenso sobre a emenda a ser apreciada. Se houver algum
atraso, este deverá dar-se dentro do prazo regimental, para a retomada da presente reunião.

Declaro suspensa a reunião até as 18h.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - Em face da Ordem do Dia do Senado Federal, a
presente reunião continua suspensa até amanhã às 9h.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - Não haverá reunião. A reunião continuará

suspensa até amanhã às 10h.
(Falha na gravação.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Companheiros e colegas, reabrimos esta

reunião porque o Presidente desta Comissão está ocupado na sessão do Senado Federal. Esta é a
27ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para
apreciação das matérias constantes das Pautas nº 37, 39, 40 e 41.

Assumo a Presidência dos trabalhos neste momento, nos termos regimentais, porque os 3
Vice-Presidentes desta Comissão também não estão presentes neste momento, e, a não ser que haja
qualquer contestação, sou o Deputado de maior número de mandatos.

Não podemos dar continuidade à reunião, em função de o Senado Federal estar apreciando a
Ordem do Dia daquela Casa legislativa. Nesse sentido, consulto os companheiros e colegas, a fim de
definir a suspensão desta reunião, para que ela seja realizada provavelmente amanhã. Se houver
alguma sugestão, solicito a V.Exas. que a apresentem. Podemos tomar uma decisão, mas preferimos
ouvir o Plenário.

(Intervenção inaudível.)
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, em primeiro lugar, registro a validação do

ato. Regimentalmente, a reunião está sendo aberta. Portanto, o ato assume todos os contornos de
validade, e é automaticamente desfeito o ato anterior, que carece de elementos essenciais à sua
efetivação.

Levantada essa preliminar, faço o seguinte apelo: temos ainda 1 semana de trabalho, que vai
de segunda a sábado. O Congresso atuará até sábado. Ficar aqui no Natal e no primeiro dia do ano
é desnecessário, desde que façamos um esforço concentrado para analisar as matérias da
Comissão, sem perder a qualidade nem a função essencial do trabalho do Congresso, no que diz
respeito à fiscalização do Orçamento. Com esforço, poderíamos superar o tempo de trabalho. Assim,
apelo para V.Exas. no sentido de resolvermos, talvez a partir de amanhã, todas as questões
preliminares desta Comissão, de acordo com o interesse maior da Nação, o interesse público. Enfim,
o Congresso nunca faltou nem faltará jamais ao País, que necessita do Orçamento. Vamos trabalhar
nesse sentido.

Acima de nós está a Nação. Há alguma coisa de terrível no amor à Pátria, disse Robespierre.
É exatamente essa coisa terrível no amor à Pátria que nos faz estar aqui presentes e atuar,
independentemente, às vezes, do nosso stress, da nossa disposição e até da nossa capacidade física
e mental.

Por isso, todos pela Nação, pelo Orçamento, pela Pátria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Algum Deputado deseja pronunciar-se?

Deputado Gilmar Machado?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, de acordo com aquilo que foi dito

pelo nosso Líder, não podemos deliberar nada nesta Comissão por estar havendo Ordem do Dia no
Senado Federal. Assim, seria melhor se pudéssemos, então, suspender esta reunião, e amanhã, às
10h, retomar nossas atividades.

(Não identificado) - Sr. Presidente, às 9h. Vamos começar a trabalhar mais cedo um pouco.
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, 10h é o apelo que faço. Se

começarmos os trabalhos desta Comissão às 9h, 30 minutos depois, se a reunião não tiver início,
alguém poderá requerer que ela seja suspensa. Vamos marcar às 10h, porque é muito mais
prudente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Deputado Rodrigo Maia, V.Exa. deseja
pronunciar-se também?

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Não, Sr. Presidente, estamos de acordo com a
suspensão. Não há quorum no plenário para leitura dos relatórios, e o PFL está de acordo. A
qualquer hora, amanhã, poderá ser realizada a reunião, às 7h, ou às 8h, ou às 9h, ou às 10h, ou às
11h.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para parabenizar V.Exa. pela sua breve mas
fundamental participação enquanto assume a Presidência da Comissão de Orçamento. Enfim,
talvez, se a permanência de V.Exa. na função se desse por mais tempo, o Orçamento fosse definido
com mais qualidade para a população brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Deputado Rodrigo Maia, não fosse a
sessão do Senado em andamento, e na Ordem do Dia, poderíamos até fazer a leitura do relatório.
Não votaríamos a matéria, mas faríamos a leitura do relatório. Com a sessão em andamento, isso
não é possível.

Declaro suspensa a presente reunião, que será reaberta amanhã às 10h.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 27ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação
das matérias constantes das Pautas nºs 37, 39, 40 e 41, de 2003.
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Passaremos agora à Área Temática I — Poderes do Estado e Representação, apresentada,
discutida e aprovada, ressalvados os destaques.

Apreciaremos os destaques.
Com a palavra o Relator, Senador Hélio Costa.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.

Deputados, volto a insistir nos limites reduzidos do relatório setorial na Área Temática I — Poderes
do Estado e Representação.

Na verdade, o Relator-Setorial teve 89 milhões e 44 mil reais, para contemplar as emendas
de bancada, as emendas de Comissão e as emendas coletivas, e 14 milhões, 700 mil reais para
atender às emendas individuais.

No que foi possível dentro dos entendimentos mantidos pelo Relator-Setorial, com todos os
responsáveis pelas áreas cobertas pelo setor, podemos democraticamente fazer a divisão dos poucos
recursos destinados à área.

Tive a oportunidade de apresentar o relatório pormenorizado, com a colaboração, a ajuda e o
trabalho técnico dos assessores legislativos da Câmara e do Senado. Agora estou para responder às
perguntas dos Srs. Deputados e Senadores sobre os destaques apresentados na Área Temática I.

Em primeiro lugar, observo que a Seqüencial 00018 foi praticamente prejudicada por não
ser matéria desta Relatoria, apresentada pelos ilustres Deputados Bismarck Maia e Alberto
Goldman.

Todos os cancelamentos, na primeira etapa, ocorreram em decorrência do GND-3. O Relator-
Setorial não pode fazer o cancelamento no GND-3; apenas o Relator-Geral.

Na verdade, o único recurso que caberia com respeito a esses destaques seria apresentar ao
Plenário desta Comissão alguma decisão que poderia ser tomada.

No caso específico, Deputado Alberto Goldman, das proposições feitas por V.Exa., são estas
as duas opções que existem: em primeiro lugar, reservarmos para o Relator-Setorial o cancelamento
solicitado por V.Exa., ou, então, submeteremos a questão ao Plenário desta Comissão.

Pergunto ao Deputado Alberto Goldman se S.Exa. está de acordo com a proposta do Sub-
Relator.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Relator, são duas opções. Uma delas é que o
Relator-Setorial tome essa atitude; a outra, seria a Comissão fazê-lo.

Mas o Relator-Setorial poderia dar o parecer de mérito sobre a questão, e a Comissão
tomaria sua decisão.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Deputado Alberto Goldman, não posso tomar tal decisão,
porque não apresentaram emenda solicitando o cancelamento. Na condição de Relator-Setorial, não
tenho como cancelar o GND-3. Só quem pode fazê-lo é o Relator-Geral.

Há duas opções, conforme explicitei: ou o Relator-Geral decide ou V.Exa, neste momento,
propõe o cancelamento ao Plenário. Se este aprová-lo, levamos para o Relator-Geral o cancelamento.
Não posso fazê-lo porque não apresentaram emenda nesse sentido. Repito, se tivessem apresentado
emenda pedindo o cancelamento, poderíamos decidir o assunto aqui.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Relator, não houve emenda, porque não se
trata de acréscimo, de mudança, mas de cancelamento. Por isso, o destaque é suficiente. Elaborei a
proposição e gostaria que a Comissão decidisse sobre ela.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Alberto Goldman, o
Relator terminará sua leitura, porque a matéria terá de ser discutida com o Relator-Geral, e a
Comissão não pode se antecipar ao julgamento do relatório do Relator.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, a decisão de V.Exa. é no sentido
de que, regimentalmente, fica prejudicado o destaque?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Alberto Goldman, nessa
parte, está prejudicado. A matéria tem de ser discutida com o Relator-Geral.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, ressalto a esta Comissão — e o
farei ao Relator-Geral — o cancelamento de recursos alocados à União Interparlamentar e à União
Interparlamentar de Turismo. Desconheço a existência da segunda organização citada. Soube do
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funcionamento da União Interparlamentar de Turismo quando da leitura do Orçamento. Conheço a
União Interparlamentar; ela é antiga.

Registro apenas que, da forma como estão os seus estatutos, é inconcebível a ela conceder
recursos, porque virou um clube e elege a si mesmo, no primeiro dia da posse dos Deputados, com
mandado de 4 anos, sem possibilidade de intervenção.

Sr. Presidente, aceito a decisão de V.Exa., com prejudicialidade. A matéria deve, portanto,
ser discutida com o Relator-Geral. Não abro mão da tese, mas aceito o processo determinado por
V.Exa., que é o juiz.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto, Deputado Alberto Goldman.
Com a palavra o Deputado Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, Sr. Relator, da mesma forma, temos

de considerar o mérito. Entendo o procedimento regimental. Haveremos de apresentar ao Relator-
Geral o destaque.

Reitero que não conheço esse grupo nacional. Estou há 16 anos no turismo, conheço o
grupo interparlamentar que trabalha junto à Organização Mundial de Turismo, na sede, em Madri.
Eles apóiam o desenvolvimento. Repito, não conheço o grupo nacional.

Compreendemos a necessidade de seguir o processo regimental neste momento, mas
apresentaremos o destaque ao Relator-Geral, pedindo a compreensão, desde já, dos membros da
Comissão, a fim de esclarecer nossa intenção. Defendemos o desenvolvimento do turismo. Somos
favoráveis à aprovação de todas as verbas destinadas ao setor. Discutimos com o Relator, Deputado
Gilmar Machado, todos os aspectos relacionados ao turismo. Apresentamos destaques para
aumentar alguns orçamentos do Ministério do Turismo. Mas desconheço o grupo parlamentar
nacional. Enquanto não tomar conhecimento da sua atuação, mantenho a posição atual, igual à do
meu colega de partido, Deputado Alberto Goldman.

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

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sr. Relator, há muito tempo
pretendo abordar o ponto questionado pelo Deputado Alberto Goldman nesta Comissão. Muitos
Parlamentares não ouviram a tese do Deputado em relação a esses recursos, para que a União
Parlamentar possa desenvolver a atividade de turismo. É isso, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Claudio Cajado, o Deputado
Alberto Goldman tem razão, mas a matéria suscitada só poderá ser discutida quando da apreciação
do relatório geral.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não, Sr. Presidente. Agora, é importante que
esta Comissão adote alguma postura, porque V.Exa., Deputado Goldman, está com plena razão.
Mas não podemos admitir que uma instituição...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Cajado, a matéria está
decidida. Por ocasião do relatório geral...

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não está em discussão, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Por ocasião do relatório geral, a matéria

voltará à pauta.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu só queria fazer o seguinte esclarecimento aqui,

Deputado Goldman, nobre Relator: se esta Comissão acata o destaque, nós já resolvemos o assunto
agora. Não há nem necessidade de passar para frente. Se foi feito o destaque do Deputado Alberto
Goldman, se esta Comissão acata o seu destaque...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. está assim antecipando a
votação do Relator-Geral.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mas os destaques podem ser, na fase deles,
alterados. Qual é a dificuldade? Eu não sei qual é. Nós não estamos aumentando recursos; estamos
tirando. Depois, o Relator pode repassá-los para outra área.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É exatamente porque está retirando
recursos.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Sr. Presidente, vou mais uma vez insistir que é

perfeitamente válida a preocupação do Deputado Alberto Goldman e do Deputado Bismarck Maia.
Todavia, é importante ressaltar a limitação do Relator-Setorial, conforme deixei claro na abertura da
minha declaração inicial. O Relator-Setorial não pode fazer nenhuma modificação no que diz
respeito ao GND-3. Certamente, trata-se de caso específico e V.Exa., Sr. Presidente Mestrinho, tem
toda a razão: quem tem de decidir a questão é o Relator-Geral, razão por que estamos aguardando a
decisão do Relator-Geral para definir qualquer posicionamento nesse sentido.

Pode inclusive o Relator-Geral decidir que o Plenário opte por determinada posição, mas
trata-se também da decisão do Relator-Geral.

Deputado Alberto Goldman, o Relator-Geral pode levar a questão para o Plenário, mas o
Relator-Setorial, na interpretação do Presidente — e vejo aqui agora com a consultoria — tem razão:
só o Plenário pode insistir com o Relator-Geral.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Tudo bem, Sr. Presidente, vamos deixar isso para
o relatório geral. Não estou exatamente de acordo com a interpretação, mas é desnecessário irmos
mais adiante. Vamos deixar a questão para o Relator-Geral, para um momento mais adequado;
vamos deixá-la para depois.

É bom que os companheiros da Comissão conheçam a situação, porque cada um terá que
assumir sua responsabilidade.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Muito bem. Então, levo o assunto para o Relator-Geral, a
fim de que S.Exa. decida sobre as questões relacionadas com os Destaques nºs 60, 67, 68, 69 70 e
71, que dizem respeito rigorosamente às proposições dos Deputados Alberto Goldman e Bismarck
Maia.

No que diz respeito aos destaques das emendas apresentadas pelo Deputado Machado
(Destaques nºs 84 e 85), nós nos julgamos, neste momento, incompetentes para decidir, e por duas
razões. Primeiramente, trata-se também de cancelamento diante do GND-3, que o Relator-Setorial
não poderia fazer. Há ainda o seguinte detalhe a mais: os Destaques nºs 84 e 85 estão no momento,
Deputado, sendo analisados pelo Relator-Geral.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Já foi ao Relator.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Já foi ao Relator. Então, S.Exa. está analisando esses 2

destaques. E, evidentemente, não podemos tomar nenhuma decisão neste momento.
Vamos agora aos outros destaques.
Lerei os números, porque sou forçado pelo regulamento, a fazê-lo. Na verdade, teria que ler

só os aprovados, mas vou, por questão de justiça, citar também os Deputados.
Destaques de nºs 48, 49, 18, 77, 78, 15, 16, 19, 51, 76, 47, 30, 79, 31 52, 56, 80, 82, 32,

81, 33, 83, 26 e 27, relacionados a várias propostas. Os destaques são de autorias dos Deputados
Anivaldo Vale, Welinton Fagundes, Humberto Michiles, Sérgio Miranda, Ricardo Barros, Wasny de
Roure. São todos os Deputados citados nesses destaques.

Da mesma forma, foram rejeitados por insuficiência de recursos, por parte do Relator-
Setorial, respeitados, evidentemente, os destaques pedindo recursos das emendas, exceto, neste
caso específico, 3 destaques que ressaltarei. Os Destaques nºs 4 e 45, dos Deputados Laura
Carneiro e Anivaldo Vale se referem à modernização da Justiça Federal no Rio de Janeiro. O Sub-
Relator aceitou e estabeleceu 500 mil reais para cada um dos destaques, no total de 1 milhão de
reais.

Os Destaques nºs 2, 5, 12, 13, 21 e 55, dos Deputados Pedro Chaves, Luiz Carreira, do
Senador César Borges e dos Deputados Claudio Cajado, Anivaldo Vale e José Rocha dizem respeito
aos pleitos eleitorais. Em reunião anterior, havia apenas uma janela de 500 mil reais, a fim de que o
Tribunal Superior Eleitoral tivesse a oportunidade, junto ao Relator-Geral, de criar os recursos
necessários para o desenvolvimento de seus trabalhos no ano de 2004.
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O total dos destaques chega a 2,5 milhões de reais. Eram 500 mil reais em uma janela; e
foram alocados mais 2 milhões de reais, dentro de uma proposta que, na realidade, está no PL, de
318 milhões de reais. E numa emenda apresentada de 120 milhões de reais.

É importante ressaltar que, para cada um dos destaques, decidimos alocar 333.334 reais
para poder atender igualmente a todos os destaques e propostas nesse sentido, perfazendo um total
de 2,5 milhões de reais. Neste caso específico, existem informações não oficiais, discutidas na
reunião anterior, de que teria sido estabelecido um total de 800 milhões de reais necessários para
se fazer o pleito eleitoral do ano que vem e que cada eleitor custaria 7 reais. No entanto, não
obtivemos essa informação oficial.

Por essa razão, os recursos contidos no PL são necessários para o atendimento do pleito
eleitoral do ano que vem.

Acatei também destaque dos Deputados Laura Carneiro e Almir Moura com respeito à
recuperação do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, do prédio que pegou fogo, o que
está em regime de absoluta urgência. Acatei a primeira proposta, no valor de 1 milhão de reais, e a
segunda proposta, no valor de 1 milhão de reais, com total de 2 milhões de reais para a recuperação
do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro.

Todos os outros destaques, lamentavelmente, por absoluta e total falta de recursos, foram
rejeitados.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço aos Deputados que fiquem em seus

lugares, porque estão prejudicando o andamento dos trabalhos.
Com a palavra o Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, foi-nos informado que apenas o

Relator da Área Temática I, em função da redistribuição de recursos feita posteriormente — o
Deputado Gilmar Machado entregou seu relatório na data —, teria recursos adicionais, além dos
que estavam estipulados nos relatórios; ou seja, nenhum Relator-Setorial teria recursos adicionais.
Chegaram ao ponto de informar: “Não adianta fazer destaque pedindo recursos adicionais porque
não haverá recursos a mais em nenhuma Relatoria”.

Imagino ser perfeitamente possível fazer determinado cancelamento de um lado para se
atender, eventualmente, distribuição de recursos de outro lado. Estranho ver o nosso nobre Relator,
Senador Hélio Costa, mostrar que havia recursos adicionais que não tinham sido usados.

Desculpe-me, Sr. Presidente, mas estamos aqui nos baseando em informação dita e repetida
de que não havia recursos adicionais, e estou vendo o Senador distribuir recursos adicionais.
Alguma coisa está errada, Sr. Presidente. Gostaria de um esclarecimento.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Deputado Alberto Goldman, V.Exa. deve verificar que ao
fim do meu relatório apresento rigorosamente os números. Se V.Exa. teve a preocupação de somá-
los, viu que há uma diferença de 5 milhões de reais. E por que razão foi deixada essa diferença de 5
milhões de reais? Porque havia algumas dúvidas na apresentação inicial do relatório preliminar
sobre a interpretação de acolhimento ou não de propostas que estavam sendo oficialmente feitas,
caso específico do Tribunal da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Havia uma dúvida sobre se
poderíamos ou não acatar a proposta, porque ela vinha de uma Comissão diferente da área para
qual seria destinada.

Para não prejudicar a proposta, que julgava absolutamente  importante e consciente,
deixamos de lado os recursos que poderiam ser aplicados na medida em que fosse solucionada a
questão técnica. Resolvida a questão técnica, alocamos o recurso. Por isso existe essa diferença que
V.Exa. poderá verificar.

Da mesma forma, com respeito ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que pegou fogo, em
alguns setores tivemos a preocupação de deixar pendências que estavam para serem resolvidas pela
assessoria, porque não tínhamos a decisão definitiva sobre se podíamos ou não aceitar determinada
proposta. Deixei recursos suficientes para poder alocá-los na medida em que fossem resolvidas
essas questões. Foi o que foi feito.

V.Exa. não ouviu na minha declaração, nem na apresentação do relatório, nem hoje no
começo da minha fala qualquer informação de que existiam recursos adicionais. Não fiz essa
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declaração. Não havia recursos adicionais, mas recursos que tinham sido deixados à parte para
serem alocados na medida em que as questões técnicas fossem resolvidas.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Fico sabendo agora que aquela informação dada
aqui, inclusive pelo Relator-Geral, de que todos os recursos tinham sido consumidos, não era
verdadeira. Ou seja, não há recursos adicionais. Mas havia recursos deixados à parte, que não
tinham sido utilizados. É a mesma coisa, Sr. Presidente. Tenha a santa paciência!

Estamos sendo induzidos a erro, como se fôssemos escolares de quinta categoria! Não é
possível! Houve um acordo na Mesa, e fui o único que discordei dele. A informação dada foi de que
não se apresentassem destaques. Em nome do PSDB, discordei e disse: “Não aceito abrir mão da
apresentação de destaques”. Todos foram unânimes, todos os partidos da Mesa afirmaram que não
apresentariam destaques, porque todos os recursos tinham sido alocados e não haveria como
atender com novos recursos ou com os recursos que tinham sobrado.

Estamos sendo induzidos a erro. Espero que seja apenas nesse caso da votação desta
matéria e não na outra, senão vamos de fato criar problemas. Infelizmente, não é possível andar
desse jeito. Um mínimo de ética deve haver entre nós.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Alberto Goldman tem razão
nas afirmações que fez. Foi acertado que não haveria destaques apresentados ao Relator-Geral por
ocasião das votações. No entanto, o Relator-Setorial explicou que não houve recurso adicional, mas
anulação de uma rubrica que não foi utilizada. S.Exa. aproveitou essa rubrica para atender a esses
destaques, sem nenhum aporte de recursos para o Relator-Geral.

Aceito a consideração do Deputado Alberto Goldman, e o erro não será repetido.
Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Sr. Presidente, mais uma vez, ressalto para o Deputado

Alberto Goldman que o trabalho do Relator-Setorial foi apresentado desde o início, logo na primeira
reunião, como sendo um trabalho suplementar ao do Relator-Geral. E a todo momento me referi às
limitações que tem o Relator-Setorial.

Não se acrescentou, Sr. Deputado Alberto Goldman, absolutamente nenhum real, nenhum
centavo além daquilo que foi apresentado em relatório que chegou às suas mãos. Se V.Exa.
observar, na página 32 do relatório apresentado há um total de 83 milhões, 43 mil reais — esse é o
total. Agora, por que esse é o total? Esse é o total porque não tínhamos confirmação de que se
poderíamos aceitar as emendas que estavam sendo discutidas pelo Relator-Setorial. Quando recebi
a informação de que nós poderíamos, sim, aceitar aquelas emendas, deixei o dinheiro ao lado para
poder alocá-lo.

Por essa razão, não posso dizer que além de tudo aquilo que foi feito com o Relator-Setorial
ainda existam 5 milhões de reais. Evidente que os 5 milhões de reais tinham um destino certo, só
que não podíamos cometer uma impropriedade técnica de destinar os recursos para determinado
setor, para depois sermos lembrados de que não podíamos fazer aquilo. Segui rigorosamente o que
tinha que ser feito tecnicamente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Terminada a discussão, proponho a
apreciação dos destaques em bloco por tipo de parecer.

Em votação a proposta na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação a proposta no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Destaques com aprovação do Relator pela aprovação parcial.
Os destaques aprovados parcialmente são os seguintes: Destaque nº 2, do Deputado Pedro

Chaves; Destaque nºs 3 e 4, da Deputada Laura Carneiro; Destaque nº 5, do Deputado Luiz
Carreira; Destaque nº 6, do Deputado Almir Moura; Destaque nº 12, do Senador César Borges;
Destaque nº 13, do Deputado Claudio Cajado; Destaque nºs 21 e 45, do Deputado Anivaldo Vale; e
Destaque nº 55, do Deputado José Rocha.

Em votação na Câmara dos Deputados.
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Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
São considerados prejudicados, por serem matérias impertinentes a esta Relatoria, o

Destaque nº 60, do Deputado Bismarck Maia; os Destaques nºs 67, 68, 69, 70 e 71, do Deputado
Alberto Goldman; e os Destaques nºs 84 e 85, do Deputado Machado.

Declaro todos estes prejudicados.
Em votação os demais destaques, cujo parecer é pela rejeição devido à insuficiência de

recursos.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados na Câmara dos Deputados, não vão ao Senado Federal.
Terminamos assim a discussão e a votação da Área Temática I — Poderes do Estado e

Representação.
Obrigado, Relator, Senador Hélio Costa.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, não me pronunciei antes para não

atrapalhar a aprovação do relatório do nobre Senador Hélio Costa, mas não é correto o que foi feito.
Fizemos um acordo na Comissão no sentido de que não seriam admitidos destaques nessa

parte dos relatórios e não seriam acrescidos valores aos destaques, que seriam simplesmente
indicações para o Relator-Geral. Não sei se o Senador Hélio Costa estava presente quando fizemos o
acordo. Assim sendo, terei de apresentar destaques a todos os relatórios.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado João Leão, o caso é um pouco
diferente. Foi acordado que não haveria apresentação de destaques. No entanto — e o Relator já
explicou —, por questão técnica, havia uma importância de 5 milhões de reais que o Relator não
pôde aproveitar. Somente no final do relatório veio a informação de que aquele dinheiro poderia ser
utilizado. Como estavam sobrando 5 milhões de reais, S.Exa. os aproveitou por meio desses
destaques.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Quero dizer que me sinto prejudicado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não houve aporte de recurso novo para

o Relator, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sei que não houve, mas o Relator poderia pegar esses 5

milhões e destiná-los ao Relator-Geral. Muito admiro o Relator, que sabe disso.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Eu o admiro muito mais, Deputado João Leão. Esclareço,

primeiro, que não participei do acordo. Não estava presente quando foi feito, nem fui informado
sobre ele. Segui rigorosamente a determinação técnica: aguardar para saber se seria possível alocar
os recursos.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Desculpe-me, Senador Hélio Costa, mas acredito que
V.Exa. deveria ter sido informado.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Do ponto de vista técnico, V.Exa. não está correto, porque
o Relator-Setorial pode acatar as emendas, sim. Trata-se de complementação do relatório preliminar
apresentado e foi indicado, no final do relatório, que tínhamos alocado 83 milhões de reais de um
total em que sobrariam 5 milhões de reais. Não se trata de dinheiro novo, mas de recurso que
estava aguardando decisão técnica para ser alocado.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Entendi perfeitamente e sinto V.Exa. não ter tido
conhecimento do acordo feito nesta Comissão. Gostaria de saber se vamos continuar ou não com o
acordo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos continuar com o acordo. De
agora em diante, se aparecer caso igual, será rejeitado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

196

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, quero

parabenizar o Relator não só pelo brilhante trabalho apresentado, como também pela sua
sensibilidade e criatividade para atender a essas emendas destinadas ao Tribunal Superior
Eleitoral, tão importantes para as eleições do próximo ano. O relatório foi elaborado com inteligência
e criatividade. Sem dúvida alguma, o Tribunal Superior Eleitoral ficará agradecido a V.Exa. e ao
Congresso Nacional por receber esses recursos que, apesar de ainda serem poucos, certamente
ajudarão a realizar as eleições.

Portanto, caro Senador, meus parabéns e minhas congratulações pelo seu relatório e pela
sua sensibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, gostaria de dar meu depoimento sobre

o esforço do Senador Hélio Costa no atendimento de demandas com julgamento de qualidade.
S.Exa. foi capaz de realizar um relatório bom com recursos mínimos e, mais uma vez, demonstrou
sua competência, que é notória.

De outro lado, gostaria de dizer que fez muito bem em atender destaques, porque essa é a
regra. Ninguém é sacrificado ou prejudicado por um Relator que cumpre seu papel. Se há recursos,
eles não devem ser transferidos para o Relator-Geral, e, sim, apropriados em programas
pertinentes. E foi isso o que S.Exa. fez. Não sei nem se o destaque que apresentei foi atendido.
Talvez não, mas o fato concreto é que S.Exa. fez muito bem em atender destaques. Defendi de forma
intransigente que essa deve ser a prática da Comissão.

O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Senador Sérgio Guerra, é importante lembrar que a
questão toda foi levantada, o que o Deputado João Leão também deve saber.

Destinamos apenas 1 real para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque não
sabíamos se poderíamos ou não atender o destaque. Para não prejudicar a alocação de recursos,
deixamos o dinheiro separado. Quando veio a informação de que poderíamos fazer a destinação,
alocamos os recursos. Se não tivéssemos feito isso, não poderíamos atender agora o destaque por
insuficiência de recursos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos recebendo a informação de que
os Parlamentares sentados mais atrás não estão ouvindo, em face do barulho no recinto. Por isso,
pedimos silêncio ao Plenário e mais atenção à matéria que está sendo discutida.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, gostaria apenas de agradecer ao
Relator, Senador Hélio Costa, por ter acatado a emenda, que não era para o meu Estado da Bahia,
mas veio ao encontro dos interesses do País, uma vez que destinou recursos para o Tribunal
Superior Eleitoral — TSE, a fim de que este possa melhor desempenhar seu múnus no próximo ano,
quando teremos eleições nos Municípios e nas Capitais de nossos Estados.

Mantenho o compromisso do acordo, voltado ao elevado espírito público de contribuir para
as instituições de nosso País que necessitam de recursos. No caso específico, quem recebeu os
recursos foi o TSE, portanto, quem ganha é o povo brasileiro e a cidadania.

Quero agradecer a S.Exa. e dizer publicamente que o acordo está mantido. Essa foi uma
excepcionalidade muito bem-vinda neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Júlio Cesar,
que apresentará o relatório setorial da Área Temática IX — Integração Nacional e Meio Ambiente.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.
Deputados, parecer setorial da Área Temática IX — Integração Nacional e Meio Ambiente, integrante
do Projeto de Lei nº 31, de 2003-CN, que “Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 2004.”

Introdução
Em cumprimento ao disposto do art. 84, XXIII, da Constituição Federal, combinado com o

art. 35, § 2º, do Ato das Disposições Transitórias — ADCT, o Presidente da República submete à
apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 31, de 2003-CN, que “Estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de 2004.”
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Sr. Presidente, peça silêncio, por favor. Vamos
suspender a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se não houver silêncio, seremos
obrigados a evacuar as galerias.

Pode continuar, Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Por designação do Presidente desta Comissão, Senador

Gilberto Mestrinho, coube-me relatar a Área Temática IX, constituída dos Ministérios da Integração
Nacional e do Meio Ambiente, com suas respectivas Unidades Orçamentárias e Fundos.

Da Análise da Proposta Setorial.
Ministério da Integração Nacional.
O Ministério da Integração Nacional foi criado pela Medida Provisória nº 1.911-8, de 29 de

julho de 1999. Suas principais funções são as de formular e conduzir a política de desenvolvimento
nacional integrada, formular planos e programas regionais de desenvolvimento e estabelecer
estratégias de integração das economias regionais. Deve também estabelecer diretrizes e prioridades
na aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais (FNE, FNO e FCO), além de estabelecer e
conduzir a Política Nacional de Irrigação e de realizar obras contra as secas e de infra-estrutura
hídrica.

Constituem a estrutura da administração indireta do Ministério a Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba — CODEVASF e o Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas — DNOCS, as Agências de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste.

Integram ainda o Orçamento do Ministério os Fundos Constitucionais de Financiamento —
FNO, FNE e FCO, criados pela Constituição de 1988. Suas receitas são constituídas de 3% do
produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza — IR e IPI.
Esses recursos devem ser aplicados em programas de financiamento ao setor produtivo por meio de
instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento.

Até do exercício de 2003, constavam desse órgão os Fundos Regionais de Desenvolvimento
— Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste
(FDNE). Devido a problemas de regulamentação, não houve execução nos últimos exercícios. Em
conseqüência, para 2004, o Poder Executivo não previu recursos para esses fundos.

Análise da proposta orçamentária de 2004.
Os valores apresentados para o orçamento do Ministério da Integração Nacional em 2004,

representam, em termos nominais, pouco mais da metade dos valores constantes da Lei
Orçamentária vigente (52,83%). É, inclusive, 27,48% inferior ao exercício de 2002, conforme
resumido no Quadro I. Esses cálculos excluem os valores alocados aos Fundos Constitucionais,
que, por sua característica legal, têm execução diferenciada.

Em 2002, o Ministério gastou R$2.106,9 milhões, ou seja, 60% das dotações autorizadas.
Para 2003, no entanto, esperam-se índices menores, uma vez que, até 31 de outubro último, foram
liquidados R$741,3 milhões, ou seja, 25,6% do total autorizado na lei.

Execução por unidade orçamentária.
Trata-se do Quadro I ao qual me referi. Peço permissão a V.Exas. para pular esta parte, uma

vez que fiz análise deste quadro.
O crescimento de 27,01% da proposta apresentada para 2004, em relação à anterior, deve-

se, quase exclusivamente, ao aumento das despesas com juros e encargos e amortização da dívida,
que cresceram 69,7% e 41,7%, respectivamente. No tocante aos investimentos (Grupo Natureza de
Despesas – GND 4), a proposta é superior em 29,6% à apresentada para o ano anterior, no entanto,
inferior em 21,1% ao executado em 2002 (Quadro II abaixo).

Preocupante, entretanto, é observar que, no exercício corrente, até 31 de outubro último,
apenas 2,8% das dotações destinadas a investimentos no Ministério da Integração Nacional foram
efetivamente liberadas, ou R$51,3 milhões de R$1.836 milhões. Tal procedimento torna
inconseqüente o desejo expresso pelo Congresso Nacional de combater as desigualdades regionais e
de melhorar as condições de vida dos brasileiros mais carentes. Mister se faz uma ação mais efetiva
deste Parlamento em relação à execução dos orçamentos, de modo a fazer valer a vontade dos
cidadãos que aqui nos colocaram.
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Já fiz referência ao Quadro II.
Ministério do Meio Ambiente.
Ao Ministério do Meio Ambiente compete as políticas de preservação ambiental e dos

recursos naturais renováveis, que possuem cada vez maior relevância nas sociedades modernas.
Incluem-se na estrutura do Meio Ambiente a Agência Nacional de Águas — ANA, a Fundação
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Companhia de Desenvolvimento de Barcarena e o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente de Recursos e de Recursos Naturais Renováveis — IBAMA.

A proposta encaminhada pelo Poder Executivo para esse Ministério preserva,
aparentemente, os valores alocados neste exercício, sendo inclusive superior em 52,5% ao
executado em 2002, conforme o Quadro III a seguir e que está demonstrado.

Observando-se, entretanto, a finalidade desses recursos, verifica-se que mais de um terço
destina-se à formação de reserva de contingência, que não poderá ser utilizado pelo órgão, servindo
unicamente para compor um superávit primário. Em conseqüência, os investimentos previstos para
2004 representam apenas 34% do que foi gasto em 2002, conforme verifica-se no Quadro IV abaixo.

Dos Recursos Destinados à Irrigação.
Conforme disposto no Item 20.6 do parecer preliminar ao PLOA 2004, cabe a esta Relatoria

apreciar os recursos destinados à irrigação, em cumprimento ao Art. 42 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), que assim determina:

“Art. 42. Durante quinze anos a União aplicará, dos recursos
destinados à irrigação:

I - vinte por cento na Região Centro-Oeste;
II - cinqüenta por cento na Região Nordeste, preferencialmente,

no semi-árido”.
Note-se que o prazo de quinze anos, constante do referido artigo, esgotou-se no exercício de

2003. Encontra-se em tramitação no Congresso Nacional projeto de emenda à Constituição com o
objetivo de ampliar este prazo, o qual ainda não foi promulgado. Dessa forma, conclui-se que este
Relator não tem a base constitucional exigida no Item 8.1.2, do parecer preliminar, para propor
emendas com vista à correção desses valores. Dessa forma, quando da promulgação da referida
emenda, deverá o Relator-Geral proceder aos ajustes necessários.

Apresento a seguir a distribuição entre as regiões dos recursos destinados à irrigação,
conforme dados extraídos da proposta encaminhada pelo Executivo:

Centro-Oeste, R$23.150.000, 9,99%; Nordeste, R$164.747.362, 71,06%; Norte,
R$21.760.000, 9,39%; Sudeste, R$22.176.776, 9,57%. Total: R$231.834.138, o que corresponde a
100%.

Da atuação da Relatoria.
Das Emendas Individuais e Coletivas.
Foram apresentadas 483 emendas nesta Área Temática, assim distribuídas: 386 individuais,

no total de R$89.770.300,00; 92 emendas estaduais e regionais, no total de R$6.230.431.125,00, e
5 emendas de Comissão no total de R$470.000.000,00.

Das emendas individuais, 5 foram recebidas da Área Temática VII — Saúde e 1 da Área
Temática II — Justiça e Defesa. (Adendo a este relatório.)

Quero estabelecer que não foram objeto de análise  por parte desta Relatoria Setorial as
emendas de Relator-Geral processadas nesta fase para a substituição da Fonte 179 — Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza, utilizada no Órgão 36.000 — Ministério da Saúde, por outras
fontes livres ou vinculadas à seguridade social, autorizada pelo Item 8.3.1, do parecer preliminar.

Dos Remanejamentos e Dotações.
O parecer preliminar, no Item 16, permitiu a esta Relatoria o cancelamento de dotações

consignadas em investimentos — GND 4 — até o limite global de 40% e das Inversões Financeiras
— GND 5 — até 20%.

Nos cancelamentos que efetuei para acolhimento das emendas, procurei preservar os gastos
administrativos dos órgãos. Assim, preservei as dotações de menor valor, fazendo incidir os cortes
naqueles acima de R$200 mil. Nos projetos específicos, procedi ao cancelamento linear de 40% do
valor proposto pelo Executivo. Nos projetos genéricos, de caráter nacional, esse corte foi de 50%.
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Excluí da base de cancelamento os recursos originários de Concessões e Permissões (Fonte 129), de
Convênio (Fonte 281), da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (Fonte 174) e aqueles
diretamente arrecadados pela ANA, ADA e ADENE (Fonte 250), pela impossibilidade de utilizá-los
para provimento de emendas apresentadas.

Como é de conhecimento geral, compete aos órgãos desta Área Temática desenvolver
políticas com vistas à redução das desigualdades inter-regionais, promovendo o desenvolvimento
integrado das regiões federadas. Nesse sentido, no acatamento de emendas, procurei priorizar as
emendas das Unidades da Federação com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), maior
número relativo de pobres. Não esqueci de considerar também a situação dos Estados mais
atingidos pela seca. Dessa forma, procurei elevar o valor médio atribuído às emendas de bancada
apresentadas por esses Estados. Não obstante, evitei maiores variações nessas médias, de modo a
manter o equilíbrio no atendimento a todas as Unidades da Federação.

Atendi integralmente aos valores solicitados nas emendas individuais, totalizando
R$89.770.300,00, e às coletivas, parcialmente, no valor de R$398.270.000,00.

Por vezes, procedi a correções nos subtítulos das emendas, de modo a adequá-los às normas
regimentais e à boa técnica orçamentária, respeitando, no entanto, a vontade expressa pelos
autores.

Das indicações ao Relator-Geral
Devido às limitações de recursos de que dispunha esta Relatoria, não foi possível atender de

modo satisfatório às justas demandas apresentadas. Cônscio dessa situação, permitiu-me o
Relator-Geral que indicasse emendas para que, na medida do possível, fossem por ele atendidas.

Segue a relação dessas indicações, por Estado, a qual não vou ler.
Quanto à recomposição do cancelamento houve o mesmo, e a relação que segue é por Estado

e por projeto.
Das obras com indícios de irregularidades.
Esta Relatoria acolheu emendas referentes a obras com indícios de irregularidades graves

apontadas pelo Tribunal de Contas da União, apresentadas no Quadro VI, a seguir. Essas
programações deverão permanecer com execução orçamentária, física e financeira dos contratos,
convênios, parcelas ou subtrecho em que foram identificados os indícios condicionada à adoção de
medidas saneadoras pelo órgão ou entidade responsável, sujeitas à prévia deliberação da Comissão
Mista de que trata o art. 166, §1º da Constituição, nos termos do art. 93 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2004 — LDO 2004.

Está aqui a lista das emendas apresentadas, que eu deixarei de ler.
Deve-se ressaltar, em relação à emenda de bancada do Estado de São Paulo, que, em virtude

de mudanças ocorridas na classificação das despesas orçamentárias em 2004, a ação Construção de
Obras de Contenção de Enchentes — Controle de Enchentes está agora classificada como Apoio a
Obras Preventivas de Desastres. Dessa forma, embora não exista correspondência direta entre a
obra citada pelo TCU e o título da emenda proposta pela bancada de São Paulo, verifica-se, por meio
da justificativa apresentada à referida emenda, que se trata da mesma ação, inclusive com
identificação do Município de Avaré, cujo contrato é citado pelo relatório do TCU. Propõe-se,
portanto, que o Comitê de Avaliação das Informações Enviadas pelo TCU examine a pertinência de
se manter a referida programação no quadro de obras com indícios de irregularidades graves.

Do atendimento ao art. 17 da LDO 2004 — Obras com valor total superior a R$8 milhões
O art. 17 da LDO 2004 exige que os órgãos setoriais do sistema de planejamento e

orçamento federal encaminhem a esta Comissão demonstrativo com a relação das obras incluídas
na proposta orçamentária cujo valor total ultrapasse 8 milhões de reais. O não-encaminhamento
das referidas informações implica a não-inclusão da obra da lei orçamentária, conforme o §3º do
mesmo artigo.

O Ministério da Integração Nacional encaminhou apenas informações sobre as obras
constantes dos Programas Desenvolvimento da Agricultura Irrigada e PROÁGUA Infra-estrutura,
tendo se restringido àquelas cujo valor na proposta ultrapassa o montante fixado. Essas
informações seguem em anexo a este parecer.
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O Ministério do Meio Ambiente informou não haver em sua programação obra cujo valor
total seja superior ao limite da LDO.

Considerando haver elevado número de projetos constantes do PLOA 2004 sobre os quais
até o momento não foram encaminhadas as informações requeridas, remeto ao Relator-Geral a
decisão de aplicar as penalidades previstas no §3º do Art. 17 da LDO 2004.

Da compatibilização do PLOA 2004 com o Plano Plurianual 2004-2007 (PPA 2004-2007).
No processo de apreciação das emendas apresentadas a esta área temática, foi necessário

incluir diversas novas ações orçamentárias não constantes do projeto de lei do PPA 2004/2007,
uma vez que esse ainda não foi apreciado por esta Comissão. Dessa forma, encaminharei a relação
dessas ações à apreciação do Relator do PPA, para que proceda à compatibilização desses
instrumentos legais.

Voto do Relator.
Ante o exposto, voto pela aprovação da proposta orçamentária para o exercício financeiro de

2004, no que concerne às unidades orçamentárias constantes da Área Temática IX, nos termos
apresentados pelo Poder Executivo, com as alterações decorrentes das emendas aprovadas, que
constam da relação em anexo.

Sala da Comissão, dezembro de 2003.
Deputado Júlio César, Relator.
Seguem também as emenda s recebidas de outras áreas temáticas no adendo anexo.
É este o parecer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Sras. e Srs. Senadores.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lido, pelo Relator, o parecer relativo à

Área Temática IX — dos Ministérios da Integração Nacional e do Meio Ambiente —, daremos início à
discussão do mesmo.

Antes, porém, concedo a palavra ao Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, evidentemente, temos que nos

inscrever para discutir a matéria. Se não houver inscrições, faço agora a minha, pois quero obter
uma informação do Relator, para que não tenhamos o mesmo dissabor que tivemos na discussão da
temática anterior. Pergunto a S.Exa. se reservou algum recurso para os destaques que porventura
apresentarmos.

A informação que tínhamos era a de que ninguém havia reservado recursos, com exceção do
Relator da primeira temática que discutimos, mas depois foram aparecendo recursos que haviam
sido reservados. Então, para que não tenhamos o dissabor de ser levados a erro, faço tal
questionamento ao Sr. Relator. Dessa forma, com base na informação que me será dada,
apresentarei ou não destaques.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Numa reunião com todos os Relatores-Setoriais ficou
acertado que, com exceção do Deputado Gilmar Machado — que na época da reunião a que me
refiro já tinha inclusive apresentado seu parecer —, nenhum deles disporia de recursos para acatar
destaques. Portanto, informo a V.Exa. que não disponho de sequer 1 centavo para acatar destaques
que acarretem aumento das emendas.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Cumprimento V.Exa. por ter respeitado o acordo
feito entre os Relatores-Setoriais. Embora não concorde com tal acordo, é bom ver que V.Exa. o
respeitou.

Obrigado.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Esta reunião não foi realizada apenas por nós,

Relatores-Setoriais; foi feita sob orientação do Relator-Geral.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está iniciada a discussão, bem como o

prazo para votação de destaques, que será encerrado ao término dos debates.
Primeiramente, ouviremos o Senador Sérgio Guerra. Em seguida concederei a palavra aos

demais inscritos.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Deputado Júlio Cesar, como todos os Relatores,

V.Exa. foi obrigado a fazer mágica.
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Nós, que somos do Nordeste, sabemos da urgência e da prioridade absoluta da água para
nossa região. Se perguntarmos 3 vezes a um nordestino qual é a verdadeira prioridade da região,
certamente a primeira, a segunda e a terceira respostas serão: recursos hídricos.

Porém, por maior que seja a simpatia do Senador de Pernambuco pelo Deputado do Piauí, eu
me pergunto que motivos levaram S.Exa. a aprovar para alguns Estados emendas de maior valor do
que as destinadas a outros Estados, se todas têm a mesma finalidade.

Ressalto que não sou contra a aprovação de emendas para nenhum Estado, desde que
tenham mérito, nem estou reclamando do valor atribuído a elas; estou apenas reclamando do valor
atribuído às outras, entre elas as de Pernambuco.

Vários Estados foram prejudicados pela comparação feita por V.Exa., que não se baseou em
critério algum que me pareça plausível. Por que uma emenda relativa a recursos hídricos —
finalidade que sempre exige muito mais recursos do que V.Exa. pode destinar — vale 4 milhões em
Pernambuco e 5 milhões no Piauí? Qual a razão da diferença?

Quero ouvir o esclarecimento do Relator acerca do tema, para depois voltar à discussão.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Senador Sérgio Guerra, calculamos uma média por

Estado. A maior média é a do Maranhão. Com exceção do Amazonas — que tinha apenas uma
emenda e para o qual foram aprovados 6 milhões —, a maior média é a do Maranhão, porque ele é o
Estado que tem o menor PIB per capita, o menor IDH e um dos mais expressivos percentuais de
pobreza.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - E tem muito mais recursos hídricos do que o Piauí e
Pernambuco, por exemplo.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Procuramos equalizar o valor das emendas, e não só
observar a quantidade de recursos hídricos — aqui não estão considerados apenas os recursos
hídricos. Então, a maior média é 5.553, e a menor, 3.200. A média do Piauí não ficou entre as
maiores.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Não, não estou falando...
O SR. DEPUTADO JÚLIO CÉSAR - O Piauí está junto com a Bahia.
A bancada do Estado apresentou 7 emendas a este Relator. Entendemos por bem juntar elas

todas num só valor, para não criar problema dentro da própria bancada. E a média do Piauí é de
apenas 5 mil, enquanto a de outros Estados é maior.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Não estou falando das médias. É claro que há médias.
Eu pergunto por que a média de Pernambuco, como a de outros Estados — não estou defendendo
Pernambuco; vários Estados do Nordeste têm média de 4 milhões —, é menor do que 4 milhões. A
do Piauí, por exemplo, é maior do que 5 milhões.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Não. É de apenas 5 milhões.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Que seja de 5 milhões.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Maior do que 5 tem...
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Eu não tenho nada contra o Piauí, só tenho a favor,

inclusive de V.Exa. Mas, na condição de pernambucano, eu gostaria de ouvir de V.Exa. uma
explicação que eu pudesse transmitir a outros. Por que uma emenda de Pernambuco vale menos do
que uma do Piauí ou do Maranhão?

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Conforme o raciocínio de V.Exa, teriam que ser todas
iguais.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - V.Exa. falou em média, é isso mesmo. Se V.Exa.
tivesse usado outro argumento, seria diferente. Mas sendo o argumento média, V.Exa. vai ter de
explicar aos pernambucanos por que a média de Pernambuco é inferior à do Maranhão e à do Piauí.
A mesma explicação terá de ser dada a outros Estados do Nordeste também.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Senador Sérgio Guerra, no Comitê de Emendas isso
tudo foi equalizado; aqueles Estados cujas médias caíram, que estão com menos, foram
compensados. Cada um tem um percentual.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - V.Exa. vai me perdoar, mas ninguém está sendo
compensado em nada aqui. O fato concreto é que, no seu parecer, o meu Estado foi prejudicado. E
nós gostaríamos que V.Exa. desse uma solução para isso. Se os outros Estados prejudicados não
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estão preocupados com a situação, é um direito deles. Nós estamos, porque os problemas de
recursos hídricos no Nordeste, como os problemas de maneira geral, são iguais.

Vários critérios poderiam ter sido utilizados para essa distribuição: presença de recursos
naturais, investimentos públicos etc. Mas o fato concreto é que, já que a conversa é baseada em
média, em divisão — nunca foi a minha, por exemplo —, deve ser feita a divisão exata, e não divisão
que privilegie alguns e penalize outros.

Eu gostaria de ouvir de V.Exa. um argumento. Não é minha intenção ficar contra o parecer
de V.Exa — eu jamais desejaria fazer isso —, mas gostaria de ouvir um argumento que pudesse
transmitir aos meus companheiros.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Senador Sérgio Guerra, permite-me V.Exa. um aparte?
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sem dúvida.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sem querer defender o Deputado Júlio César, eu

observei...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Senador João Ribeiro...
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Não são permitidos apartes, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não pode haver apartes, Senador.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Eu só ia falar da questão do IDH, que S.Exa. mesmo

acabou de citar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não pode haver apartes.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - O IDH também não é critério para isso.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - IDH, renda per capita. Sobre isso eu já falei no parecer

que acabei de ler.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Relator, eu queria uma resposta para levar para os

meus amigos. Quero a resposta ou a diferença. Sem nada é que não posso ficar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Senador Sérgio Guerra, é evidente que parecer algum

contemplará todos os Estados satisfatoriamente, até porque ele não termina no Relator-Setorial,
mas no Relator-Geral.

Se eventualmente houver disparidade em relação a Pernambuco, a qual não é tão
significativa, pois Pernambuco está com a média de 3.816...

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Não aceitamos isso, não! Por que a média de
Pernambuco é 3.816, a do Maranhão é 5.500 e a do Ceará é 4.000?

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Eu já disse que procurei privilegiar a menor, para
diminuir as desigualdades regionais...

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Não há desigualdade aí, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - ...as desigualdades intrarregionais...
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Não é o caso.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - ...as desigualdades sociais.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - A Bahia é mais desenvolvida do que Pernambuco, e a

média da Bahia é maior do que a de Pernambuco. Portanto, o argumento de V.Exa. não funciona.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Um pouquinho, cento e poucos mil menor.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - É apenas erro. Eu não acredito que seja má-fé.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Não houve má-fé.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Então, há erro. Se há erro, há necessidade de

consertá-lo.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Vamos levar o problema ao Relator-Geral, para ele fazer

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

José Rocha.
Comunico a todos que as inscrições estão encerradas.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, usarei o

mesmo raciocínio do Senador Sérgio Guerra.
A forma que o Relator encontrou para fazer cancelamentos lineares não é a ideal, Sr.

Presidente, Sr. Relator. Não se fazem cancelamentos lineares de projetos totalmente diferentes.
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Cada projeto deve receber a atenção que merece; devem ser considerados o seu estágio, a sua
finalidade, etc. A meu ver, o Relator foi muito simplista ao proceder aos cancelamentos e aos
acréscimos.

Com relação à Bahia, devo dizer que lá existem projetos de irrigação da CODEVASF que já se
arrastam há mais de 10, 15 anos. Entre eles, estão o Projeto do Baixio do Irecê e o Projeto Salitre.
Ambos vêm do Executivo com dotação orçamentária.

O projeto de implantação do perímetro de irrigação do Salitre, com 31.301 hectares, por
exemplo, veio do Executivo com dotação de 14 milhões e 500 mil reais. O Sr. Relator achou por bem
retirar do projeto 6 milhões de reais. O Relator cancelou dotação de 5 milhões, 799 mil reis, que
veio do Executivo.

O outro projeto a que me referi, o Projeto do Baixio do Irecê, veio do Poder Executivo com
dotação de 14 milhões e 500 mil reais, e o Sr. Relator se achou no direito de cancelar 5 milhões,
799 mil reais.

Nós apresentamos emenda de bancada para aumentar os recursos destinados a esses
projetos, que vieram a menor do Executivo, e o Sr. Relator nos brindou com um acréscimo de 6
milhões e 500 mil, Sr. Presidente. Ele retirou 12 milhões de reais dos projetos e deu em troca 6
milhões e 500 mil reais. Ou seja, retirou 6 milhões de reais dos 2 projetos.

A Bahia não pode aceitar isso. Meu caro Deputado Júlio César, por mais amizade, carinho e
apreço que tenha por V.Exa, eu jamais poderia concordar com o parecer de V.Exa. no que tange à
questão de recursos hídricos no Estado da Bahia. Realmente, V.Exa. foi carrasco com meu Estado,
no que diz respeito a importantes projetos de irrigação da CODEVASF, os quais estão em
andamento e precisam de recursos do Governo Federal, que, diga-se de passagem, atendeu à
demanda, pois destinou a cada um deles 14 milhões e 500 mil reais.

No entanto, veio o querido Relator, do meu partido, o PFL, retirar os recursos destinados aos
projetos pelo Poder Executivo. Vejam V.Exas. que ironia: o Poder Executivo, o Governo Federal, do
PT, foi mais generoso com a Bahia do que o querido Relator, do PFL.

Por isso, não posso de maneira alguma concordar com o parecer do Deputado Júlio Cesar no
que tange aos projetos da Bahia. Infelizmente, eu não posso concordar com o seu parecer.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Deputado José Rocha, em primeiro lugar, os 2 projetos

que foram submetidos a corte têm nome...
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sugiro ao Deputado Júlio Cesar e à Mesa que, a fim de

acelerarmos o trabalho da Comissão, ouçamos 3, 4 ou 5 Parlamentares e depois o Deputado Júlio
Cesar responda a todos, como procedi durante a apresentação do meu parecer e como fizeram os
demais Relatores. Se S.Exa. for responder a cada Parlamentar que lhe fizer questionamentos, vamos
entrar a noite discutindo o parecer do Deputado Júlio Cesar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto. Vamos adotar esse critério a
partir da resposta que S.Exa. der ao Deputado José Rocha.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Deputado José Rocha, primeiro, os cortes foram
lineares. Ouvi V.Exa. atentamente. Depois, se V.Exa. quiser, tornará a falar. Como dizia, fizemos
linearmente cortes em projetos de valores superiores a 200 mil reais. Poupamos os projetos de até
200 mil reais. Fizemos isso linearmente.

Segundo, a emenda a que V.Exa. se refere, de 6 milhões e 500 mil reais, é a relativa à
implantação de projetos de irrigação no Estado da Bahia. V.Exa. fala no Projeto Salitre e no Projeto
Baixio do Irecê.

Portanto, V.Exa. ou a bancada apresentou uma emenda genérica...
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Só existem os 2 projetos.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Mas isso não está escrito lá. Lamentavelmente, não tive

a menor chance de saber que eram esses os projetos a que se referia a emenda.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Como? Com relação à irrigação, só há os 2 projetos. Não

há outro projeto de irrigação, meu caro Relator. Não apresentamos emenda para criar projetos.
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O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - A emenda poderia ser genérica, para ser aplicada em
outros projetos ou para criar projetos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Não, não há outros projetos.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - A emenda é genérica. Então, lamentavelmente, eu não

tinha... Nós nos reunimos previamente com V.Exa., estivemos com os outros Deputados, achamos
que atendemos bem às solicitações de V.Exas. Segundo o Senador Sérgio Guerra, criamos até uma
preferência pela Bahia, em comparação a Pernambuco. Mas, lamentavelmente, os cortes foram
lineares. Cortei inclusive recursos destinados ao meu Estado.

Está aqui o Deputado B. Sá, que tem o Projeto Marruá, de 15 milhões de reais, valor do qual
foram cortados 6 milhões de reais. Cortei também recursos destinados a projetos para a minha
cidade, como o Projeto Platôs de Guadalupe. Como usei um critério linear, foram cortados recursos
destinados a todos os projetos. Lamentavelmente, a Bahia entrou no corte.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Mas por que o corte? Queria que V.Exa. me explicasse
isso. Por que cortar recursos vindos do Poder Executivo se a nossa função aqui é justamente
aumentar a quantidade de recursos, acrescentar recursos aos importantes projetos que vêm do
Poder Executivo e criar outros?

Não entendi a matemática de V.Exa. de cortar recursos de projetos vindos do Poder
Executivo. Para atender a emendas de bancada não foi, pois essas emendas são atendidas com
reservas de contingência. Se V.Exa. corta recursos do Executivo, não é para atender a emendas de
bancada. E nós, da Bahia, só apresentamos emendas de bancada.

O corte que V.Exa. fez nos recursos destinados a projetos oriundos do Executivo certamente
foi para beneficiar outros Estados, Deputado. V.Exa. tirou da Bahia para dar a outros Estados.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Esse foi um critério. Conforme eu já disse, os cortes
foram lineares e os recursos cortados foram redistribuídos com as emendas de todas as bancadas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Esses recursos não podem ser redistribuídos para
emendas de bancadas, nobre Deputado, pois elas são atendidas com recursos da reserva de
contingência. V.Exa. não pode usar para esse fim os recursos cortados. A reserva de contingência
existe para atender às emendas de bancada e às individuais.

Portanto, se agiu assim, V.Exa. utilizou uma sistemática que não deveria ter sido usada.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Estou sendo informado de que a reserva de contingência

é para as emendas individuais.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - E de bancada.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Conforme disse na leitura do meu parecer, atendi à

determinação do Relator-Geral, que, aliás, passou essa orientação a todos os Srs. Relatores. Está no
parecer preliminar, aprovado por esta Comissão — acho que com a participação de V.Exa., que é
muito presente aos trabalhos desta Comissão —, a possibilidade de cada um agir dessa forma e
cortar 40% dos recursos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Mas isso não pode ser feito, ilustre Relator. V.Exa.
retirou recursos da Bahia e deu a outro Estado. Eu queria saber a que Estado V.Exa. deu os
recursos da Bahia.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Eu não sei, porque eles foram redistribuídos em todas
as emendas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Eu queria saber isso. A Bahia não pode aceitar que se
retirem recursos vindos de projetos do Executivo para serem dados a outros Estados.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Deputado José Rocha, pelo quadro que temos aqui, a
Bahia sofreu cortes, como o Piauí e Pernambuco. Mas o Estado de V.Exa. recebeu mais do que o
que foi cortado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Não recebeu.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Recebeu.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Não recebeu. Está aqui o parecer de V.Exa. que

demonstra que não recebeu.
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O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Vamos então encaminhar a questão ao Relator-Geral,
para que S.Exa. corrija essas distorções relativas aos cortes. Lamentavelmente, fizemos os cortes e
agimos autorizado pelo parecer preliminar.

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

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Sr. Relator, se o Deputado
Waldemir Moka me permitir e o Plenário me ouvir, quero louvar o trabalho exaustivo que o Relator,
Deputado Júlio César, teve em relação a essa área temática.

O Estado do Amazonas não foi aquinhoado; foi um dos que aprovou menos emendas. Mas
não é essa a questão. Nós destinamos as emendas a outras áreas temáticas. Na área temática do
Relator Júlio César, há apenas uma emenda.

Mas não quero me referir a este ponto, de que estou tratando por provocação do Deputado
Waldemir Moka. Quero falar de um dado mais contundente: o volume de recursos que veio na
proposta orçamentária de 2004 em relação à de 2003 e à de 2002.

Em 2004, houve um decréscimo de quase 50% dos recursos destinados ao Ministério da
Integração Nacional. Isso é que tem que ser criticado. Isso é que tem que ser motivo de uma crítica
severa de nossa parte em relação a este Governo, pois este orçamento, segundo os próprios Líderes
da base do Governo, notadamente do Partido dos Trabalhadores, é genuinamente petista. Este é o
orçamento mais magro que já vimos nos últimos tempos.

Os Líderes do Governo e o Relator do Orçamento estão assumindo um compromisso:
disseram que o Orçamento veio realista e, por isso, será executado na íntegra. Queremos ver.

Mas não podemos, Sr. Presidente, ficar calados e aceitar passivamente o corte de quase a
metade dos recursos de um Ministério dito de Integração Nacional, que deveria reduzir as
desigualdades regionais — de 2 bilhões e 900 milhões de reais no ano passado, as verbas da Pasta
foram reduzidas para 1 bilhão, 527 milhões de reais neste ano.

No entanto, Sr. Presidente, o mais grave ainda não é a paupérrima dotação para o
Orçamento de 2004. O mais grave é que a execução orçamentária do Ministério da Integração
Nacional não chega a 8%. Ainda ontem, na tribuna da Câmara dos Deputados, mostrei tal
realidade. Isso é mais grave! Isso é muito mais grave!

Quero ver se esses recursos — 1,5 bilhão de reais —, com a exceção dos Fundos
Constitucionais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, serão efetivamente cumpridos pelo
Governo na sua execução orçamentária.

Outro fato que me chama atenção, para o qual quero uma explicação do ilustre Relator, é
que a ADA e a ADENE, que estão sendo substituídas pela SUDAM e pela SUDENE, têm dotação
orçamentária que eu poderia chamar de ridícula: a ADA, antiga SUDAM, tem 17 milhões, 712 mil
reais, com corte de 40% em relação ao ano passado; a ADENE, antiga SUDENE, tem apenas 23
milhões de reais, com corte de 65% em relação a 2003.

Mas o que mais nos chama a atenção é o fato de o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e
o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, criados em 2002 para serem executados em 2003, terem
sido suprimidos na sua totalidade, pois estão fora do superávit primário por tratarem de
financiamento. O Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e o Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste sumiram do Orçamento de 2004, e, o que é pior, não estou vendo onde esse dinheiro foi
alocado. Sumiram da proposta orçamentária para 2004 e não aparecem em outra rubrica.

Portanto, gostaria que o Relator nos esclarecesse principalmente essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Almir

Moura.
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado Júlio Cesar,

acredito muito no coração. E quando falo de coração, penso em gente, em pessoas que estão
sofrendo ou que estão por sofrer, em gente que está nos bolsões de miséria País afora.

Compreendo, Sr. Relator, que V.Exa., como todos os outros Relatores, tenha grande
dificuldade para conciliar os pleitos num Orçamento que é como um cobertor de peleja — assim
chamamos em nossa região: se se puxar de um lado, descobre-se o outro; cobre-se a cabeça e
descobrem-se os pés.
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V.Exa. sofrerá questionamentos, sim, acerca de várias situações. Sabemos também que
muitos deles são políticos. Sabemos disso.

Mas iniciei minha intervenção falando do coração e dizendo que penso em pessoas. Devo,
portanto, dizer que penso na população do meu Estado, o Rio de Janeiro.

Estou ouvindo alguns colegas reclamarem do  Orçamento, de média ou de coisa parecida. O
Rio de Janeiro apresentou 3 emendas e foi contemplado com 13 milhões, 640 mil reais de um
Orçamento — está aqui na capa — de 6 bilhões, 230 milhões de reais.

(Não identificado) - Fora as emendas.
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Tudo bem. Está ótimo. No total, no globo. Depois

V.Exa. fala disso, pois não consegui compreender e V.Exa. entende melhor do que eu do assunto e
vai saber explicar.

Mas, Sr. Relator, o nosso Estado, o Rio de Janeiro, tem uma região muito populosa chamada
Baixada Fluminense — todo o Brasil a conhece —, a qual, na semana passada, esteve literalmente
debaixo d’água. Pessoas morreram e outras ficaram desabrigadas. A região, que tem cerca de 3
milhões de habitantes, é totalmente desassistida pelos Governos Estadual e Federal.

Existe também no Estado outra região que é muito pobre, talvez pior do que a Baixada
Fluminense, e da qual ninguém fala. Refiro-me a São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, que tem cerca de 1 milhão de habitantes e um orçamento menor do que o de Duque de
Caxias, menor do que o de Nova Iguaçu e que se equipara mais ou menos ao de São João de Meriti,
que tem cerca de 500 mil habitantes. Tudo que se gasta na região não é suficiente para fazer frente
à sua pobreza e miséria.

Se somarmos os habitantes de São Gonçalo e os da Baixada Fluminense, totalizam 4
milhões de pessoas. No entanto, Sr. Relator — obviamente V.Exa. teve seus critérios —, os recursos
destinados ao Rio de Janeiro ficaram muito aquém, por exemplo, dos alocados para o Piauí, que
talvez não tenha essa população.

Veja bem que estou falando sobre o meu critério e, logicamente, V.Exa. tem o seu. O meu é
pessoa, é coração, é sentimento; é ver as pessoas numa situação terrível, embora eu saiba que no
Piauí também existem pessoas em situação muito difícil — talvez até muito pior do que as da
Baixada Fluminense, porque naquela região do Rio de Janeiro as pessoas podem ir para o centro da
cidade tomar conta de automóveis e ganhar 1 real, enquanto no Piauí, se o cidadão trabalhar 1 dia,
dependendo da região, não ganha esse valor.

Mas fico muito preocupado com a situação das regiões mais carentes do Rio de Janeiro,
principalmente com o fato de a nossa bancada conseguir tão-somente 13 milhões de reais. Isso
causa em nós, Parlamentares, uma sensação de impotência diante dos tantos pedidos que
recebemos, de tantas situações que encontramos em nosso Estado.

Pior do que isso, no entanto, nobre Sr. Relator, foi a emenda regional. V.Exa. adotou um
critério, deu um pirulito para cada um e disse: “Tomem este pirulito. Tome este, tome este, segure-o e
vamos pensar na bancada agora. A bancada é que será a grande briga”.

Mas acontece, nobre Sr. Relator, que apresentamos uma emenda para destinar recursos
para obras no Rio Paraíba do Sul, que passa pelos 3 maiores Estados do País — São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais — e do qual dependem 30 milhões de pessoas. Veja bem: 30 milhões de
pessoas dependem das águas daquele rio.

Nobre Relator, já houve racionamento de água no Estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, o
racionamento está prestes a ser iniciado. Isso ocorre porque 12 milhões de pessoas do Rio de
Janeiro precisam das águas do Rio Paraíba do Sul. Elas são vitais para aquela população. Repito: o
Estado do Rio de Janeiro sofrerá racionamento, porque não há água suficiente para abastecer a
população.

Apesar disso, V.Exa. destinou um pirulito para a emenda regional: 500 mil reais. Achei,
apesar de minha modéstia, um absurdo tão grande que estou aqui quase como aquele cidadão que
precisa tomar viagra para fazer algo. Isto é terrível: 500 mil reais para 30 milhões de pessoas!

Nobre Relator, se fizer a divisão, V.Exa. verá que a quantidade de recursos destinados ao
Estado é como uma injeção letal para a região — que é hospitaleira, acolhe pessoas do Piauí, da
Bahia, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de todo o Nordeste. No Rio de Janeiro e
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em São Paulo talvez haja mais nordestinos do que em 4 ou 5 Estados do Nordeste juntos. São
pessoas que saíram da sua cidade, do seu Estado, para morrerem de sede no Rio de Janeiro, em
São Paulo e em Minas Gerais.

Não podemos aceitar essa situação. Apenas 500 mil reais para tratar de um rio que atende a
30 milhões de pessoas! Não consigo imaginar o que direi para o povo do meu Estado, para a nossa
Governadora, para os nobres Deputados Virgílio Guimarães e Gilmar Machado, de Minas Gerais.

O turismo, nobre Deputado Gilmar Machado, foi contemplado com 6 vezes mais recursos do
que a água — e V.Exa. acabou contribuindo para isso. Quer dizer que o turismo é mais importante
do que a água em nossa região? V.Exa. ainda destinou 3 milhões para o turismo nos Estados de
Minas Gerais e do Espírito Santo. O Deputado Júlio Cesar reservou apenas 500 mil reais para o
cidadão beber água.

Como fazer turismo se não há água para beber? Como fazer turismo se o nosso pessoal,
quando quiser um copo com água, não o terá, por causa do racionamento em curso?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Almir Moura, peço a V.Exa.
que conclua.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Concluirei, Sr. Presidente.
Vejo que será muito difícil — e compreendo isto — V.Exa. imaginar a situação da nossa

região, principalmente no que se refere à emenda regional, nobre Relator.
Eu não tenho qualificação para o caso. É uma situação tal, que não tem nome. Vou deixar

no tal, para poder ser atendido aqui. Então, Sr. Relator, estou-me rendendo a minha incapacidade
de argumentar — até de falar — sobre uma emenda como esta. Não sei qual foi o critério adotado
por V.Exa., mas o critério tem de ser o homem, a pessoa, o coração. No tempo do Governo Fernando
Henrique Cardoso, dizia-se que ele não tinha coração. O atual Governo também não vai ter coração?

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados, Sr.

Relator, caro Deputado Júlio Cesar, meu companheiro de partido, o PFL, Partido da Frente Liberal,
quero, em primeiro lugar, dizer a V.Exa. que sei das dificuldades que V.Exa. enfrentou para
elaborar seu relatório.

Com referência ao meu Estado, o Tocantins, um Estado novo, ainda em fase de implantação,
embora sempre queiramos um pouco mais, porque as dificuldades são muito grandes, sei que
V.Exa. não pôde atender no que queria e até no que devia, mas infelizmente isso ocorreu em razão
dos poucos recursos de que V.Exa. dispôs em seu relatório, assim como todos nós em nossos
relatórios setoriais.

Quero chamar a atenção dos membros da Comissão, sobretudo dos Deputados e Senadores
do Norte e do Nordeste, para um assunto levantado pelo Deputado Pauderney Avelino — e aqui não
vai nenhuma crítica a V.Exa., Deputado Júlio Cesar, mas até uma ajuda. Com referência ao
exercício de 2003, constavam do Orçamento o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia — FDA e o
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste — FDNE. Houve problema — olhe bem a gravidade,
Deputado Pauderney Avelino — de regulamentação, por parte do Congresso Nacional, da Câmara
dos Deputados, da nova Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. (Um dia desses, da
tribuna do Senado Federal, cobrei do Governo, que, 15 dias depois de encaminhar o projeto, retirou
da proposição a urgência.) Em razão desse problema, não houve execução nos últimos exercícios.
Em conseqüência, para 2004, o Poder Executivo não previu recursos para esses fundos — está na
página 3 do relatório do ilustre Deputado Júlio Cesar. Portanto, Deputado Pauderney Avelino,
manteve-se a proposta de 2003: 465 milhões, 322 mil reais para a Amazônia e 697 milhões, 984 mil
e 200 reais para o Nordeste. Era o que tínhamos em 2003.

Então, quero chamar a atenção do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara dos
Deputados, para o seguinte: se não regulamentarmos a situação, não haverá dinheiro para esses
fundos para 2004 nem para 2005. Chamo a atenção de todos no sentido de que nos devemos
mobilizar para aprovar o projeto de regulamentação das Superintendências. Do contrário, vai
acontecer o que houve neste ano: o Governo vai simplesmente argumentar que não houve
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regulamentação e por isso não tem como colocar dotação na área. Quem está perdendo com isso,
Deputado Pauderney Avelino, são a Região Norte e a Região Nordeste.

É lamentável o fato, mas, infelizmente, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, em
particular, cochilou com referência ao projeto, que tinha urgência, que lhe foi retirada. Deputado
Sérgio Guerra, cobrei o fato da tribuna do Senado na semana passada. Parece até que V.Exa. me
aparteou.

Portanto, Deputado Júlio Cesar, fica registrado o meu lamento, apenas justificando que
V.Exa. não tem culpa. A culpa é do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, que ainda não
encaminhou o projeto para o Senado Federal, para aprovarmos a regulamentação das 2
Superintendências, a do Norte e a do Nordeste. Repito: deixo minha reclamação, chamando a
atenção de toda a Comissão.

Parabenizo V.Exa., Deputado Júlio Cesar, apesar das dificuldades, porque o Estado do
Tocantins as entende. Em nome da bancada do Tocantins, quero parabenizar V.Exa. pelo que
dispôs para o nosso Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado José

Divino, último inscrito do primeiro bloco.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIVINO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na condição de

um dos coordenadores da bancada fluminense, quero protestar contra o Sr. Relator, Deputado Júlio
Cesar, do PFL do Piauí.

Estudei o relatório de S.Exa. e pude observar que a média utilizada é a político-partidária.
Os Estados governados pelo PFL e pelo PSDB estão sendo contemplados em proporção muito maior,
muito mais acentuada do que, por exemplo, os governados pelo PMDB, como o Rio de Janeiro. O
Estado do Piauí ficou com 10% do total dos recursos; o Rio de Janeiro, com 3,5%. Meu Estado tem
15 milhões de habitantes. Como o Relator vai explicar essa média? Só se for o critério político-
partidário, porque, se for por população, por IDH, eu não posso concordar com S.Exa. Só a Baixada
Fluminense e São Gonçalo têm praticamente a população do Estado do Piauí. Por que Piauí está
com 10% dos recursos e o Rio de Janeiro, com 3,5%? Porque o Governo não é do PFL? Está aqui o
mapa. Qualquer Deputado, qualquer Senador pode constatar o fato. Quero saber o seguinte: há
proteção? Está-se puxando a sardinha só para o Estado do Piauí? Se assim for, não posso
concordar.

Com respeito ao Rio Paraíba do Sul, sou autor da Lei SOS Paraíba do Sul, por mim
apresentada quando Deputado Estadual. A lei, único benefício que o rio recebeu ao longo da
história, prevê desassoreamento e despoluição. O rio, que tem 1.300 quilômetros de extensão e
fornece água, só no meu Estado, para mais de 12 milhões de habitantes, está-se tornando um
grande esgoto a céu aberto. Aqui está a fotografia do Rio Paraíba do Sul, o maior do Sudeste. S.Exa.
destinar 500 mil reais é um absurdo, é uma piada com o povo do Sudeste, de Minas, do Rio de
Janeiro, de São Paulo. O rio, que recentemente sofreu aquele crime ambiental de Cataguases, do
qual levará mais de 10 anos para recuperar-se, está morrendo. O Estado precisa destinar recursos
para sua recuperação. Foi irresponsabilidade do Governo Federal, que não fiscalizou a Cataguazes.
Foi crime ambiental. Agora é hora de o Estado reparar. O povo do meu Estado está sofrendo. A
população do meu Município, Campos dos Goytacazes, que fica praticamente no final do Paraíba do
Sul, está sofrendo as conseqüências da má qualidade da água. Sendo assim, não posso concordar
com a destinação de 500 mil reais para um rio que tem 1.300 quilômetros de extensão. É preciso
uma reparação.

O turismo para a região, ao longo do rio, recebeu 6 vezes mais, como bem disse o Deputado
Almir Moura. Então, Sr. Relator, espero que o Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar, do meu Estado,
possa corrigir essa injustiça, porque V.Exa., na repartição, foi injusto com meu Estado e a Região
Sudeste como um todo. É só verificar os índices do Piauí, que são muito superiores aos do Rio de
Janeiro e do Sudeste.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
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O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - O Deputado Pauderney Avelino já fez uma análise, com
muita propriedade, da diminuição dos recursos do Ministério da Integração Nacional a quase
metade do que foi analisado no ano passado.

O Deputado Almir Moura fez um protesto injusto em relação às emendas regionais.
Deputado, os recursos que eu dispus foram em torno de 40% dos recursos do relatório do ano
passado. Há a tradição na Casa de que as emendas regionais sejam aquinhoadas pelo Relator-
Geral, e o valor não é baixo apenas na minha Relatoria. Se V.Exa. analisar os outros relatórios, verá
que algumas das emendas regionais e das de Comissão nos outros relatórios são até menores do
que as que eu dispus. Além disso, Sr. Relator, deixei valores iguais para todas as regiões, Norte,
Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Não privilegiei nenhuma emenda, e vamos fazer um trabalho junto ao
Relator para que S.Exa. possa aquinhoá-las. Tenho certeza de que, assim como o Paraíba do Sul, o
Nordeste precisa muito desses recursos. E embora eu seja do Nordeste, não pude atender à região.

O Senador João Ribeiro fez uma análise dos fundos e um protesto justo, porque o Governo
não encaminhou nada para as agências, a SUDAM e a SUDENE, melhor dizendo.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - O projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados.
Só foi retirada a urgência...

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Mas não foi previsto no Orçamento. Portanto, acredito
que, quando for aprovado o projeto de recriação da SUDENE e o da SUDAM, será aprovado também
o Orçamento das 2 agências.

O Deputado José Divino protestou e fez uma análise comparando o Rio de Janeiro com o
Piauí. Em valores nominais, Deputado José Divino, V.Exa. está certo, só que o Rio de Janeiro
apresentou 3 emendas, e o Piauí, 7. Se o Rio de Janeiro apresentou 3 emendas em nossa Relatoria,
com certeza seus representantes devem ter apresentado em torno de 7 a 8 em outras. Portanto, esse
Estado também será compensado.

O que interessa na análise de V.Exa. é o resultado final do relatório, até porque, Deputado
José Divino, a média do Rio de Janeiro é de 4 milhões, 546 mil reais, e a do Piauí, 5 milhões de
reais, o que não é tão diferente, como aparenta à primeira vista. Portanto, espero que o Paraíba do
Sul, segundo análise de outro colega de V.Exa. do Rio de Janeiro, seja contemplado com mais
recursos, assim como a Região Nordeste, pelo Relator-Geral.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, concedo a palavra ao
Deputado Machado.

O SR. DEPUTADO MACHADO - Eu queria me inscrever para discutir o relatório, mas é bom
que eu faça um registro por questão de justiça. O Deputado Júlio Cesar teve o cuidado de conversar
com todas as bancadas, não só com os coordenadores.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Todos os Deputados que me procuraram eu atendi.
O SR. DEPUTADO MACHADO - E S.Exa. às vezes tomou a iniciativa de procurar alguns.
É bom que se entenda de uma vez por todas que a principal função do Ministério da

Integração Nacional é combater as desigualdades, e, lamentavelmente, a maioria dos pobres do País
reside no Nordeste, não por nossa opção.

Portanto, não se pode, em hipótese alguma, imaginar que os investimentos que serão feitos
no Piauí por meio do Ministério da Integração Nacional necessariamente terão de ser iguais aos que
serão feitos no Rio de Janeiro e em São Paulo. A função primordial do Ministério é exatamente esta,
combater as desigualdades. Isso significa dirigir os investimentos para as regiões mais pobres, o
Nordeste e, em especial, o Piauí.

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

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, preocupa-
me, neste momento de discussão de um relatório tão relevante para o País, circunscrevermos nossa
intervenção tão-somente às questões relativas a emendas.

Inicialmente quero cumprimentar o Relator, porque não é fácil trabalhar com insuficiência
de recursos. Repito, não é fácil. Sr. Relator, ainda que eu seja um Deputado componente da base de
apoio do Governo, quero registrar os números e o baixo desempenho nos recursos destinados para
investimentos.
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Fico preocupado porque, na realidade, vivemos numa região de grandes desafios, quase um
continente contraditório por si próprio: a Amazônia com riqueza intrínseca à sua própria origem — e
por sinal V.Exa. vem da região —, o Nordeste com grande potencial de riqueza, mas limitado
sobretudo pela insuficiência no abastecimento de água. Conseqüentemente, o Estado precisa
intervir no processo de resgate do desequilíbrio regional que se estabeleceu.

Creio que o Governo Federal, ao resgatar as políticas regionais, fez algo extremamente
relevante. Nós da região central estamos debatendo, a exemplo do resgate da SUDENE e da SUDAM,
a Agência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, pois acabaram com a SUDECO. É verdade
que a região é privilegiada por natureza. Hoje, a região Centro-Oeste é uma das principais na pauta
de exportação do agronegócio. É inquestionável o papel dos Estados de Mato Grosso e Goiás, mas é
particularmente relevante para nosso País, que tem desequilíbrio regional, resgatar as políticas de
desenvolvimento regional.

Entretanto, Sr. Relator, quero registrar minha inquietação. Vejo muitos Deputados
apreensivos com as emendas e poucos preocupados com as obras que estão em curso e paralisadas
por problemas de irregularidade. Estou estarrecido com a pauta desta Comissão com relação às
obras irregulares. Por incrível que pareça, Deputado Júlio Cesar, que muito bem representa seu
Estado não apenas nesta Comissão, mas no Congresso Nacional no debate dos grandes temas
regionais, há uma particular incidência de irregularidades nas obras dessas regiões. Creio que isso
deve nos preocupar. Estou inclusive, Sr. Presidente, acompanhando o debate com a equipe de
assessores da Casa que está preparando um projeto de resolução no sentido de criar um quadro
permanente de obras irregulares, porque temos de atentar de maneira mais específica para o
problema.

Minha preocupação, que externo agora na forma de pergunta ao Deputado Júlio Cesar —
com a Relatoria que lhe foi designada, S.Exa. com certeza está-se transformando quase num
especialista em temas regionais —, é: como S.Exa. avalia essas políticas do ponto de vista do
beneficiário? Quem é o beneficiário das políticas em curso? Como S.Exa. analisa o contencioso das
obras irregulares e os prejuízos que elas trazem à Nação, em particular a essas regiões, paralisadas
por problemas de irregularidades? E como S.Exa. vê o pouco empenho que temos tido na cobrança
das irregularidades e na punição dos criminosos do interesse público?

Quero focalizar o relatório de S.Exa. por outro ângulo, mas quero encerrar minha fala
cumprimentando S.Exa. e sua equipe, que trabalhou de maneira qualitativa num relatório tão
importante, seja do ponto de vista da integração nacional, seja do ponto de vista do meio ambiente.

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

Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente

parabenizo o Relator pelo criterioso trabalho que apresentou à Comissão: o relatório da Área
Temática IX. Agiu S.Exa. com critério. As pessoas (falha na gravação) que V.Exa. adotou o fazem
maldosamente.

Sr. Relator, o Maranhão, por exemplo, é o décimo no valor total das emendas apresentadas e
foi mencionado aqui como tendo sido um dos grandes beneficiários no relatório de V.Exa. O Estado
não tem culpa se apresentou apenas 3 emendas à Área Temática IX, enquanto o Piauí e vários
outros Estados apresentaram número maior.

O Maranhão não tem inveja do Amazonas, que, com uma única emenda acolhida, recebeu o
valor de 6 milhões e 500 mil reais, enquanto sua média ficou em torno de 5 milhões de reais.
Também não tem inveja do Piauí, que, tendo apresentado 9 emendas, recebeu o valor de 35 milhões
de reais, enquanto o Maranhão ficou com apenas 16 milhões de reais, menor que o valor recebido
por Pernambuco, 19 milhões de reais. A inveja não está em nosso meio.

Sr. Relator, queremos apenas ressaltar que o Maranhão tem o menor IDH do Brasil, e que
sua miséria não pode ser comparada com a suntuosidade de Campos. Em Campos, faltam
equipamentos de abastecimento de água, mas no Piauí, em Guaribas, por exemplo, falta a própria
água. Por isso, não condeno V.Exa. por ter aquinhoado o Piauí com emendas de valores maiores que
as do Maranhão.
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Sr. Relator, outro ponto que tem de ser mencionado — críticas foram feitas ao relatório em
relação a este ponto — diz respeito à excrescência das emendas regionais ainda existentes nesta
Comissão. Estivemos na iminência de dar um fim a elas. Quem as defende? Quem defende a
emenda regional do Sudeste? Não o fazem os Deputados que mencionaram o valor de 500 mil reais
atribuído por V.Exa. a cada uma delas. Eles não as defendem. Mencionaram o fato simplesmente
para criticar o relatório de V.Exa., ignorando que V.Exa. não tinha recursos para atribuir maior
valor às emendas. Duvido que os Deputados signatários das emendas regionais viessem aqui
defendê-las. Não, não vieram. Apenas o fez um ou outro interessado em achincalhar o relatório de
V.Exa., como quiseram fazê-lo quando disseram que V.Exa. é do PFL.

Sr. Presidente, como tem ocorrido todos os anos, desde 1990, as distorções nos valores
atribuídos às emendas de cada bancada no relatório serão corrigidas pelo Relator-Geral, que fará a
equalização ou a aproximação da equalização.

Sr. Presidente, eram essas as observações a fazer.
Congratulo-me com o Relator-Setorial, Deputado Júlio Cesar, pelo excelente trabalho

realizado.
Chamo todos os integrantes da Comissão para aprovar o relatório, ressalvados os destaques,

porque é junto ao Relator-Geral que iremos trabalhar para que os Estados sejam devidamente
aquinhoados em seus pleitos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Alberto
Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, realmente se trata de mais um
relatório que mostra a dramática situação em que se encontra nosso País no aspecto capacidade do
Estado de atender às demandas existentes, absolutamente reais e justificáveis.

Vejo vários Parlamentares se insurgirem, com toda a razão, mas, evidentemente, não há
responsabilidade direta do Sr. Relator, porque S.Exa. está limitado às possibilidades que tem como
Relator-Setorial diante de um orçamento que realmente não pode atender a absolutamente nada.

Na análise do Orçamento, é interessante ler na página 3 o seguinte: “Os valores
apresentados para o orçamento do Ministério da Integração Nacional em 2004 representam, em
termos nominais, pouco mais da metade dos valores constantes da lei orçamentária vigente. É,
inclusive, 27,48% inferior ao executado em 2002”. Ou seja, se em 2004 o Orçamento pretendido é
27% inferior ao que foi executado em 2002, chega-se à conclusão de que não há nada mais o que
fazer nesse Ministério. Aliás, se fizermos uma análise do que foi gasto este ano — também na
página 3 — constataremos que “preocupante” — diz o Sr. Relator — “é observar que, no exercício
corrente, até 31 de outubro último, apenas 2,8% das dotações destinadas a investimentos no
Ministério da Integração Nacional foram efetivamente liberadas”.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Deputado Alberto Goldman, tenho o número
referente a até 5 de dezembro: 3,58, o que também não é nada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, não há aparte.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Então, foram liberados para o Ministério da

Integração Nacional, até 31 de outubro, 51,3 milhões de reais de 1 bilhão, 833 milhões de reais.
Cinqüenta e um milhões foram liberados este ano. Mas veja que interessante, Sr. Presidente: o
Ministério da Integração Nacional teve de gasto de pessoal autorizado para 2003, este ano, 367
milhões de reais. Ora, para que haver Ministério? O Ministério só serve para pagar pessoal, despesa
corrente, juros, encargos. Os investimentos previstos no Ministério, no ano de 2004, são de 513
milhões de reais, quase metade do que foi liquidado em 2002 em valores nominais: 873 milhões de
reais.

Se formos mais adiante, veremos dados sobre a administração direta: 699 milhõe s de reais.
Esse é o custo da administração direta. Se analisarmos o Quadro IV, sobre o Ministério do Meio
Ambiente, constataremos que a proposta prevê para 2004 investimentos de 48 milhões, 629 mil
reais. Em 2002, o Ministério do Meio Ambiente obteve para investimento 139 milhões de reais, e o
autorizado em 2003 foi de 264 milhões de reais.

Sinceramente, Sr. Presidente, a conclusão a que chegamos é que é melhor não existirem os
Ministérios, especialmente o da Integração Nacional, órgão-fim, que evidentemente tem de fazer
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investimentos — o Ministério do Meio Ambiente ainda é órgão regulador. Com esse nível de
investimentos, é melhor que nem exista o Ministério da Integração Nacional. Não há nenhuma razão
para sua existência.

Nessa pletora de 35 ou 36 Ministérios vigentes atualmente no País, quanto menos recursos,
mais Ministérios são criados; quanto menos recursos há para investimentos e para as atividades do
Poder Público, mais órgãos públicos são criados, como Ministérios, autarquias, fundações,
empresas. E o Governo brasileiro não faz nada mais do que gastar com pagamento de pessoal e com
despesa corrente. Não há nenhuma outra finalidade. Se transformássemos os 35 Ministérios, quem
sabe, em 10 ou em 8, provavelmente teríamos muito mais produtividade, mais investimentos e mais
resultados.

Sr. Presidente, essa é uma triste constatação. O Ministério da Integração Nacional tem, no
projeto de lei, para irrigação, 231 milhões de reais. Sr. Presidente, são 231 milhões de reais para
irrigação num país que necessita de recursos imensos para que a diferença regional hoje existente
seja enfrentada e minimizada. E os recursos necessários para atendimento de áreas onde o
problema não é a seca, mas enchentes? Para as regiões metropolitanas que sofrem brutalmente com
tal problema, os recursos são irrisórios, praticamente inexistentes.

Sr. Presidente, o melhor que teríamos a fazer é indicar ao Presidente da República o
fechamento de alguns Ministérios, a promoção de uma reforma administrativa, enviando alguns
companheiros e amigos para casa ou, pelo menos, designando-os para outras funções, não porque
não sirvam ou não tenham boa qualidade ou não sejam bons amigos ou bons companheiros, mas
porque os Ministérios não servem para nada. O Governo atual gasta um mundo de recursos com
pessoal, com despesas correntes, com custeio, mas nada com investimento. Um Governo assim
pode ser restrito, porque não possui recursos, que não caem do céu, quer trabalhar com recursos
baixos e tem de manter um superávit muito alto — decisão macroeconômica, podemos até entender.
O que não podemos entender é o fato de se ampliarem despesas com atividades-meio e não haver
recursos para atividades-fim.

No Ministério do Meio Ambiente, de 1 bilhão, 460 milhões de reais constantes da proposta
orçamentária, apenas 48 milhões de reais destinam-se a investimentos. No Ministério da Integração
Nacional, dos 4 bilhões e 634 milhões de reais constantes da proposta orçamentária para 2004,
apenas 513 milhões de reais destinam-se a investimentos.

É ridículo, Sr. Presidente! Não dá para fazer qualquer outra avaliação, a não ser orientar
voto “não” ao relatório. Entretanto, não somos contra o relatório, mas contra a existência desses
Ministérios inúteis.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Waldemir
Moka.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Serei muito breve, Sr. Presidente.
Parabenizo o Deputado Júlio Cesar. A função assumida por S.Exa. é ingrata: o cobertor é

curto, e a demanda, muito grande. Entretanto, não quero deixar de registrar que, em relação a Mato
Grosso do Sul, temos várias emendas, das quais destaco especialmente a de nº 101, emenda para a
cidade de Campo Grande. Faço esse destaque na certeza de que, conforme combinado, o Relator-
Geral fará a conta de chegada e procurará melhorar a equalização de recursos.

No entanto, caro Relator, há uma emenda da Região Centro-Oeste — na verdade, dos
Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul — que contempla o Projeto Pantanal, muito
importante. Trata-se de recursos do Governo Federal, em relação aos quais os Governos dos 2
Estados têm de ter contrapartida. Então, são recursos de investimento, muito importantes para os
2 Estados, mas necessariamente é preciso haver a contrapartida. A emenda é exatamente a
contribuição que as bancadas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul querem dar a seus Estados, na
certeza de que, no ano que vem, os recursos serão necessários exatamente para a contrapartida.

No mais, quero dizer ao Deputado Júlio Cesar que lamentavelmente sabemos que os
Relatores-Setoriais são penalizados, porque os recursos são escassos e as demandas são muito
grandes. Parabenizo o Deputado pelo esforço empreendido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
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O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, o Deputado Machado fez uma análise dos
critérios de pobreza, de PIB, do número de pobres existentes no País, elogiando-me pela adoção
desses critérios, motivo por que lhe agradeço.

O Deputado Wasny de Roure, do PT do Distrito Federal, fez uma análise das obras em curso.
Lamentavelmente, Deputado, não temos informações sobre o andamento das obras; só temos
informações das obras com indícios de irregularidades porque são indicadas pelo Tribunal de
Contas, mas no relatório — que eu li aqui — fiz referência a elas. Agradeço ao Deputado os elogios.

O Deputado Pedro Novais elogiou os diversos critérios adotados por esta Relatoria: pobreza,
PIB, capacidade de arrecadação de tributos. O Maranhão, segundo tais critérios, aparece como o
Estado mais pobre do Brasil: possui o menor PIB per capita e tem o maior percentual de pobres do
Brasil. Dos 46 milhões de pobres, o Maranhão possui mais de 3 milhões, ou seja, mais de 52% da
sua população é reconhecidamente pobre, de acordo com o relatório usado pelo Presidente da
República quando encaminhou a mensagem a esta Casa. Por pobre entenda-se aquele que ganha
até 1 dólar per capita/dia. Dos 46 milhões de pobres existentes no Brasil — é bom que a bancada
do Rio de Janeiro saiba — 23 milhões estão no Nordeste, e desse total o maior percentual encontra-
se no Estado do Maranhão.

Conforme bem disse o Deputado Pedro Novais, o Relator-Geral é quem vai fazer a
equalização em seu relatório. As bancadas menos aquinhoadas no relatório setorial haverão de ter
uma compensação, até porque foi constituído o Comitê de Emendas, que ouviu todas as bancadas.
Tenho comigo o percentual médio de participação de cada bancada no Orçamento Geral da União,
na sua fase final, e não no setorial, dos últimos 4 exercícios passados. A equalização com certeza
será feita pelo Relator-Geral.

Agradeço penhoradamente ao Deputado Pedro Novais as palavras. Ele, mais do que
ninguém, ou como muitos outros aqui presentes, sabe bem o que é ser Relator, porque já foi. E
principalmente lembro que estamos relatando, como bem disse o Deputado Alberto Goldman, um
dos Orçamentos mais acochados, mais espremidos da história do País. Estamos perdendo
praticamente a metade dos recursos disponíveis no ano passado. Esta Relatoria está recebendo
menos de 40% do que o Relator-Setorial recebeu no ano passado.

O Deputado Waldemir Moka fez uma análise, um registro sobre a emenda do Pantanal, e
sabe das dificuldades dos Relatores de atender a todos. Aliás, essa emenda foi muito defendida pelo
Senador Jonas Pinheiro, que está aqui. Antes de elaborar o relatório, respondi a todos os que me
fizeram apelos, e disse o porquê. Foi um critério adotado por praticamente todos os Relatores-
Setoriais. Vamos trabalhar juntos para que sejam mais bem aquinhoadas as emendas do
Centro-Oeste, a do Paraíba do Sul, a emenda do Nordeste, do Norte e do Sudeste, no relatório geral.
Todas são importantes e vamos defendê-las, mas não priorizamos nenhuma, apesar de sermos do
Nordeste.

O Deputado Pedro Novais citou um Deputado do Rio de Janeiro que disse que eu priorizei o
PFL. Não é verdade. Estão aqui representantes da Bahia, cujo Governo é do PFL e faz o seu
protesto. Pertenço ao PFL, mas não me preocupei em momento nenhum em priorizar o nosso
partido, caso contrário a Bahia não estaria registrando seu protesto com relação aos cortes. Vamos
levar essa preocupação — estão aqui os representantes de Pernambuco — quanto à recomposição
de cortes que foram feitos com critério. Só não foram cortados os recursos que não tinham
condições de serem aproveitados como emenda. O restante foi todo linearmente atendido, inclusive
no meu Estado, o Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Deputado Geraldo
Resende.

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, tenho perfeita noção das
dificuldades que enfrentou o Relator Júlio Cesar para contemplar as demandas das bancadas, tanto
estaduais como regionais, mas farei também meus questionamentos, como diversos Deputados e
Senadores já fizeram.

Primeiro, existe a questão da emenda regional. A bancada do Centro-Oeste, reunida sob a
batuta do Deputado Jorge Pinheiro, pactuou que uma das emendas regionais seria para contemplar
o Projeto Pantanal, que há tempos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul querem ver alavancado. Esse
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projeto dispõe de recursos do BIRD da ordem de US$ 200 milhões e precisa da contrapartida desses
2 Estados a fim de implantarmos a infra-estrutura das cidades que compreendem o complexo
Pantanal, que toma conta desses 2 Estados.

Em entendimento com todas as bancadas, elaboramos uma emenda regional que terá a
contrapartida desses Estados para colocarmos em prática o referido projeto, que há mais de 10
anos está em andamento. Pasmem: quando tomamos conhecimento do sub-relatório, descobrimos
que os recursos destinados a essa emenda da bancada regional são da ordem de R$ 500 mil — ou
seja, muito aquém do que nós de fato necessitamos para o prosseguimento do projeto.

Outro reclamo da bancada estadual de Mato Grosso do Sul é quanto às emendas de
bancada. Vi no relatório de V.Exa. que há uma solicitação endereçada ao Relator-Geral, no sentido
de que S.Exa. contemple uma das emendas de Mato Grosso do Sul, no tocante à obras de drenagem
e recuperação de danos causados por desastres. V.Exa. já fez considerações acerca da
proporcionalidade. Para Mato Grosso do Sul, Sr. Relator, o valor está muito baixo. Mesmo porque
V.Exa., quando se reporta ao Piauí, diz que há 7 emendas contempladas com R$ 5 milhões cada
uma. Se dividirmos as emendas de Mato Grosso do Sul, isso dará um pouco mais de R$ 3 milhões.
Portanto, se não há condições de se fazer uma recomposição, gostaria que V.Exa. se somasse à
bancada de Mato Grosso do Sul para obtermos um adicional para essas emendas, porque sem
dúvida alguma elas solucionariam pendências do nosso Estado, principalmente em Municípios de
fronteira. Trata-se de uma emenda importante, pois é destinada a pequenas obras em Municípios
paupérrimos do meu Estado. No entanto, a dotação está muito aquém das necessidades.

Outra emenda é a que trata das obras preventivas de desastres. E V.Exa. inclusive já
endereça ao Relator uma solicitação, com o objetivo de recompor, repactuar essas emendas. Mas
hoje em nosso Estado existem vários Municípios atingidos por uma voçoroca muito grande. Cito
Ivinhema e Glória de Dourados, que necessitam de obras vultosas, sob pena de alguns bairros
dessas cidades serem totalmente destruídos pela voçoroca.

Portanto, solicito que V.Exa. se some a nós para recompormos essas emendas das bancadas
estaduais. Sei das suas dificuldades e do seu esforço hercúleo para a elaboração do relatório, mas
gostaria de deixar claro que se trata de uma preocupação de toda a bancada do Estado, no sentido
da necessidade de realizarmos esse trabalho conjunto em prol de emendas que possam fazer frente
às demandas do meu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado João
Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nossa
preocupação com a emenda do Centro-Oeste já foi apontada pelo Relator. Trata-se de um grande
acordo, feito entre as duas bancadas. A discussão envolveu os 2 Governadores, e Zeca teve todo o
cuidado em relação ao Projeto Pantanal. Na verdade, há um estudo realizado pelas pessoas
responsáveis por esse projeto, sob a coordenação do companheiro Valmir Ortega, que teve a
preocupação de discutir a questão com as bancadas de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso.
Numa reunião de bancada em Mato Grosso do Sul, a equipe que está trabalhando no Projeto
Pantanal relatou as modificações efetuadas e a importância de aprovarmos esses recursos, uma vez
que se trata da contrapartida em relação ao montante destinado ao projeto. Evidentemente sabemos
da dificuldade de V.Exa. e percebemos que o valor alocado é pequeno. Portanto, peço-lhe que leve
essa preocupação também ao Relator-Geral, uma vez que esse acordo foi feito após uma longa
discussão, o dinheiro está disponível e se não for usado poderá haver problemas.

Nos recursos que vieram do Poder Executivo para a implantação de estações de piscicultura
houve um corte substancial. Estamos apresentando um destaque de R$ 1.150.000,00 para
reconstruir esse valor, porque cerca de R$ 2.300.000,00 foram cortados, num total de
aproximadamente R$ 4.600.000,00. Estamos batalhando para que uma estação de piscicultura seja
implantada em Dourados, em Mato Grosso do Sul, sob a batuta da EMBRAPA, grande empresa pela
qual temos a maior admiração.

Para encerrar, Sr. Presidente, com sua permissão, temos um grande projeto de irrigação,
chamado Santa Terezinha, em Itaporã, em Mato Grosso do Sul, que praticamente está no final.
Infelizmente, o Poder Executivo só alocou R$ 350 mil.
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Essas são as nossas preocupações, e com certeza o Senador Jonas Pinheiro também vai
fazer um relato sobre essa emenda regional.

 Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra a Deputada Rose de

Freitas. (Pausa.) S.Exa. não está presente.
Tem a palavra o Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, se por um lado, lamentamos alguns

posicionamentos, por outro elogiamos o trabalho do Relator Júlio Cesar. Todos testemunhamos, no
decorrer do debate acerca do relatório setorial da Integração Nacional (falha na gravação), que os
recursos destinados ao Relator foram insuficientes. Só para que se tenha uma idéia, Sr. Presidente,
foram apresentadas 483 emendas. Das 483, 386 eram individuais e 93 de bancada, além de 5
emendas de Comissão. Se fizermos uma comparação, já que o Relator não pôde sequer pode alterar
as emendas individuais, o Relator-Setorial, o Deputado Júlio Cesar, ficou com apenas R$ 395
milhões para dividir entre as 92 emendas de bancada, o que fará com que cada emenda receba
pouco mais de R$ 3 milhões. A partir de então, o Relator só teve condições de adotar alguns
critérios, como índices de pobreza de alguns Estados. Por essa razão, o Maranhão e Piauí tiveram
uma média de R$ 5 milhões e os demais ficaram, em média, com em torno de R$ 4 milhões.

Neste instante, só temos de parabenizar o Relator Júlio Cesar, porque com cobertor curto
não dá para cobrir muita gente; essa é a grande verdade. Temos também que pedir a ajuda e a
compreensão de S.Exa. Ou seja, não só acatamos o seu relatório como também contamos com o seu
apoio no que se refere aos destaques e ao trabalho implementado junto à relatoria-geral para maior
obtenção de recursos, especificamente para as emendas destinadas às regiões mais pobres do País,
como o Nordeste.

Com os demais companheiros, procuraremos ajudar especificamente as regiões mais
carentes do País.

Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Gilmar

Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, vou ser breve. Só quero fazer

algumas correções. O Deputado Goldman fez o comentário de que estaríamos praticamente
comprometendo todos os recursos em contratações, em aumento de Ministério. Ora, este Governo
não fez nem fará a nomeação dos 35 mil cargos que restaram do Governo Fernando Henrique. Não
utilizamos nem vamos utilizar todos os que eles utilizaram. E ainda temos mais recursos para
atividades-fim.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Mas se não foram contratados é porque não
foram usados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não pode haver aparte, Deputado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Em segundo lugar, quero dizer ao nobre Relator

que os programas e os vários projetos que o Ministério vem fazendo foram...
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Por isso eles querem aumentar o número de

militantes para 1 milhão, para todo o mundo poder ter um lugarzinho.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, não pode haver debate.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Deputado Goldman está assustado, está

preocupado. Sei que o desemprego aumentou, mas as medidas eram necessárias para o bem da
maior parte do povo brasileiro e para gerar mais empregos em outras áreas. Esse é um problema
que lamento que tenha acontecido com algumas pessoas do PSDB, mas eu quero dizer ao ilustre
Deputado que os programas aqui apresentados possibilitam que o Ministério da Integração e do
Meio Ambiente comece a trabalhar de forma real.

Fizemos um comparativo dos últimos anos. Havia mais dinheiro, mas não era liberado.
Ficávamos com a idéia de que havia muito, mas não se pagava. Agora, esse Orçamento é real, e isso
é importante. Pela primeira vez começamos a colocar a Casa em ordem, dizendo de fato o que há, e
o que há de fato será investido, e não dizendo que vai haver algo que depois não será executado.
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Para Minas Gerais — acho que isso é normal —, o Governo alocou R$ 93.932.776,00. V.Exa.
fez um acréscimo de R$ 26.243.000,00. Só que fez também um cancelamento, na dotação de Minas,
de R$ 27 milhões; então, o Estado ficou devendo. Acho que é normal, isso foi feito para atender a
outras solicitações. Minas teve um acréscimo e depois um corte. Então, ficamos devendo. Mas o
Relator-Geral, tenho certeza, vai fazer a correção, e Minas Gerais ficará com aquilo a que tem
direito, que é exatamente o que o Governo Federal já havia alocado.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Minas tem água demais!
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Nesse relatório não foi possível atender. Mas

entendo que V.Exa. priorizou outros Estados. E lá de Minas Gerais, das montanhas, olhando o
Brasil, percebemos que é preciso priorizar outros Estados. Apoiamos V.Exa., e Minas Gerais vai dar
a sua contribuição, mais uma vez, ao povo brasileiro.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - As Alterosas!
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Vamos continuar nos esforçando, em Minas, para

superar as nossas dificuldades, para que o Brasil possa superar suas diferenças e possamos ter um
País mais igual.

Parabéns a V.Exa., e muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro

Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Apresentamos 4 destaques ao relatório de V.Exa., Sr.

Relator. Apresentamos o Destaque nº 167, que propõe a recomposição de recursos para a
conservação e preservação das bacias dos Rios Araguaia e Tocantins. Dispenso-me de falar da
importância desses 2 rios para o Planalto Central. Essa proposta foi indicada unanimemente pela
nossa bancada. Inclusive, há pouco recebi um telefonema do Senador Demóstenes Torres, que me
pediu para reforçar o apelo a V.Exa. no sentido de recompor os recursos dessa emenda apresentada
pela bancada de Goiás.

Apresentamos também uma emenda para recompor os recursos da construção da barragem
do Rio João Leite. Essa barragem será responsável pelo abastecimento da cidade de Goiânia, que
hoje conta com 1 milhão e 150 mil habitantes, e a Grande Goiânia, com mais de 1 milhão e 600 mil
habitantes. A construção dessa barragem é de fundamental importância para o abastecimento de
água da nossa Capital.

Há outro destaque apresentado por mim, referente à construção da obra Botafogo/Cascavel.
São duas marginais que estão sendo construídas em Goiânia. Apresentamos destaque para
recompor os recursos dessa emenda que apresentamos.

Sr. Relator, V.Exa. optou pelo corte linear para propor o aumento de recursos, para atender
às emendas de bancada. O corte linear, obviamente, é um critério, mas não deixa de ser, até certo
ponto, injusto. Ao propor o corte linear, V.Exa. tira de quem tem e também de quem não tem. No
caso do norte de Goiás, há 3 projetos de irrigação, e todos eles receberam um corte, em função
desse critério adotado por V.Exa. Eu gostaria que V.Exa. se empenhasse junto ao Relator-Geral
para recompor os recursos dos projetos de irrigação retirados com esses cortes feitos. Temos, por
exemplo, o Projeto Flores de Goiás, na região nordeste do Estado, com grande parte da sua
execução física já realizada; inclusive tivemos recentemente a irrigação de mais de mil hectares, já
em parte produzindo grãos. Então, ele é de fundamental importância para o desenvolvimento do
nordeste do Estado de Goiás, e houve um corte de R$ 2 milhões nesse projeto. Também solicito o
empenho de V.Exa. junto ao Relator-Geral para a recomposição desses recursos do Projeto Flores de
Goiás.

Apenas para citar um exemplo da injustiça do corte linear, ao invés de um corte seletivo, o
Distrito Federal teve um acréscimo de R$ 400 mil e um corte de R$ 1. 200.000,00. Minas Gerais
ficou com crédito, e o Distrito Federal com um débito de R$ 800 mil, na proposta de V.Exa. Desejo
fazer este alerta: se for para aumentar receita, que os cortes sejam seletivos, e não lineares, para
evitar injustiças.

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

Pinheiro.
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O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, apenas
reafirmo aquilo que vários Parlamentares já comentaram. O próprio Relator, o Deputado Júlio
Cesar, constrangido, confessou-me que realmente não havia dinheiro para atender às emendas
regionais. Independentemente de outras Regiões, que não querem emendas regionais, o Centro-
Oeste está precisando das emendas regionais. Das 2 emendas regionais — dividimos Goiás e
Distrito Federal — apresentou-se uma emenda regional em cima da chamada RIDE, de máxima
importância para todos nós que vivemos em Brasília. Além de sermos mato-grossenses, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul têm um ponto de união: o Pantanal, região que precisamos de ajudar.

Sr. Presidente, gostaria de ser ouvido; portanto, interrompo as minhas palavras até que
possa concluir. (Pausa.)

O Pantanal une os 2 Estados. Tem um projeto aprovado, como disse o Deputado João
Grandão, com recursos; paga a taxa de permanência e não tem a contrapartida nacional. E o que as
bancadas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul fizeram foi exatamente apresentar essa emenda
regional como contribuição. Já falamos com o Relator, que de fato não dispõe de recursos, mas com
toda a boa vontade, Deputado Júlio Cesar, gostaríamos que V.Exa. e toda a Comissão nos
ajudassem junto ao Relator-Geral para que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, graças ao seu
esforço, venham garantir ao Brasil o Pantanal que todos queremos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Vignatti.
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero

cumprimentar o Relator, o Deputado Júlio Cesar, e dizer que também vou ao muro das
lamentações, porque também temos uma emenda regional de uma região importante. Com todos os
argumentos das várias emendas, há a necessidade, de repente, de fazermos um apelo ao Relator-
Geral e a V.Exa., visando contemplar essa emenda regional. Não me senti cortado, senti-me antes
meio decepado com esses R$ 500 mil para uma emenda regional, pela importância que tem a
Região Sul do País, na grande fronteira do MERCOSUL.

Muitas vezes, quando olham para o Sul do País, dizem que somos a Europa brasileira, mas
temos pobres em todo o Brasil. Temos uma realidade, na fronteira do MERCOSUL, que abrange Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, chega até a grande fronteira com Mato Grosso do Sul e
alcança uma região historicamente não desenvolvida pelo Estado brasileiro, até por medo dos
argentinos. Lá não há universidades públicas, nem hospitais públicos, nem ferrovias. Trata-se de
uma região com sérios problemas de estrutura, que apresenta o maior índice de êxodo rural do País,
fato acentuado por ser constituída de minifúndios. Todos os dados do IBGE apontam essa relação.
O programa dessa emenda regional, acordada com os nossos 9 Senadores da Região Sul, os mais de
70 Deputados Federais e os 3 Governadores, deveria voltar. Tinha sido uma emenda contemplada
anteriormente no fomento da agroindústria de pequeno porte, da industrialização de pequeno porte,
na própria agricultura, no turismo rural e desenvolvimento hídrico. Ela possibilita o fomento e a
construção de cadeias produtivas diferenciadas.

O êxodo rural tem inchado muito a região litorânea dos Estados e trazido sérios problemas
para as grandes cidades de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná, porque nos últimos
anos não se contemplou a agricultura familiar.

Portanto, precisamos ter uma ação articulada com relação às várias emendas regionais,
porque vi que o critério foi o mesmo para todos. Estamos apresentando, é claro, o destaque para
debate neste processo, a fim de que construir uma relação conjunta com o Relator e vermos como
remanejar recursos para maior investimento, para essas emendas regionais, porque elas são muito
mais importantes do que a emenda de uma bancada ou a emenda de um Estado. Temos apenas 2
para a Região Sul, e essa foi a mais prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Colbert
Martins.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, Sr. Relator, entendo as
dificuldades do momento, e vou ser bastante breve, porque vamos discutir bastante, na hora do
relatório final, com o Relator-Geral. Sei das limitações dos Relatores-Setoriais e respeito-as. Li as
justificativas e entendo perfeitamente os limites da área setorial. A Bahia, evidentemente, teve
cortes, e com os destaques esperamos poder recuperar parte dos recursos cortados.
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Sr. Presidente, Sr. Relator, o Ministério da Integração Nacional tem uma nova linha de
atuação. O Ministro Ciro Gomes, ao assumir a Pasta, modificou completamente sua linha de ação.
Quanto ao respeito que se pode ter com as obras e que se deve ter com as conclusões dessas obras,
que devem ser alcançadas, com a atenção que deve ser dada aos Deputados, a ação do Ministro
Ciro Gomes muda uma face do Ministério. Sabemos das dificuldades iniciais ocorridas durante esse
período, mas esperamos que em 2004 possamos ter uma relação muito melhor, um funcionamento
muito mais adequado do Ministério e de todos os seus órgãos.

Sr. Presidente, sabendo das dificuldades, vamos, além dos destaques que faremos agora,
tentar na relatoria-geral melhorar ainda mais a posição que a Bahia já ostenta. Entendemos as
necessidades, mas respeitamos o critério e compreendemos que, dentro da situação, foi o mais
equânime possível. Vamos tentar aumentar nossos recursos, mas respeitamos as decisões aqui
tomadas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o último orador, o
Deputado Claudio Cajado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado Júlio Cesar,
Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados presentes à Comissão de Orçamento, vejo que esse
relatório do Deputado Júlio Cesar está sendo extremamente polêmico. Na verdade, pessoalmente,
tenho algumas informações do nobre Relator. Pela seriedade com que se tem comportado na
Comissão, sei da intenção de S.Exa. de atender a todos os Estados da Federação com um critério
linear. Quero, porém, uma explicação, Sr. Presidente, porque há discussões sobre a linearidade do
critério. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ele dará a explicação no final.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu estava aguardando a atenção do Relator. Há

situações em que o critério de corte não foi linear. Existe o caso de Goiás, por exemplo, em que
recursos destinados a projetos de irrigação foram cortados e outros não foram. Há situações como,
por exemplo, a da Bahia, em que houve 2 grandes cortes: o Projeto Salitre, que recebeu R$
1.845.643,00 e R$ 3.953.537,00, e o Projeto Baixio do Irecê, com R$ 1.845.463,00 e R$
3.953.537,00. Ambos os projetos tiveram cortes que chegam a quase R$ 12 milhões. Quanto ao
Projeto Salitre, o próprio Ministro esteve lá e manifestou a intenção de concluir a obra.

Eu desejo que V.Exa., Deputado Júlio Cesar, passe à Comissão o critério de cortes,
indicando se efetivamente foi linear, e se foi, em quais fontes. Segundo informações da assessoria de
V.Exa., algumas não puderam ser cortadas, como as Fontes 129, 281 e 250. Eu quero uma
explicação melhor. V.Exa. é do nosso partido, do PFL, e eu não quero fazer qualquer juízo de valor,
nem técnico, nem político. Por isso, acho que V.Exa. tem a oportunidade, agora, ao retomar a
palavra — sou o último orador —, de explicitar melhor o critério usado para cortar os recursos de
forma linear, e o critério do corte em cima dos projetos.

O Ministro Ciro Gomes, da Integração Nacional, vai aos Municípios — no caso Petrolina, em
Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia —, demonstra interesse em concluir uma obra, e de repente a
obra tem seus recursos retirados do projeto enviado pelo Executivo? Eu quero saber o que motivou
isso, o critério não apenas do corte linear como também da escolha dos recursos. Com essas
explicações poderíamos ampliar a discussão da matéria na apresentação dos destaques que, creio,
as bancadas estão fazendo neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o nobre Relator.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o Deputado

Geraldo Resende defendeu com muito interesse a emenda regional, assim como fizeram
praticamente todos os membros de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, por julgá-la muito
importante para o Pantanal mato-grossense. Chego inclusive a achar o valor pequeno, ridículo,
mas, Deputado Geraldo Resende, foi o valor que destinamos às bancadas: R$ 500 mil para todas as
Regiões.

V.Exa. também falou sobre a média de Mato Grosso, que ficou em R$ 3.696.000,00. Mas,
como eu já disse e quero repetir, cabe ao Relator equalizar. Ninguém vai sair com menos da média,
segundo o compromisso firmado pelo Relator e passado para a Comissão de Emendas para que se
fizesse a equalização de valores de todas as bancadas. Esse relatório é setorial, é parcial. No
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relatório geral com certeza será feita a correção das diferenças que tenham restado para alguns
Estados.

O Deputado João Grandão, assim como V.Exa., Deputado Geraldo Resende , defendeu a
emenda do Pantanal; inclusive argumentou que ela vai representar a contrapartida de um
empréstimo externo para dar continuidade a essa grande obra. Também registrou o corte na
piscicultura do referido Estado, que apenas veio no PL, mas não constituiu uma emenda de
bancada. Esse corte poderá ser reposto por ocasião da análise do Relator-Geral.

Agradeço as palavras elogiosas ao Deputado Wilson Santiago, que fez uma análise de todo o
relatório. Segundo S.Exa., pode-se equalizar. Os critérios estão absolutamente atendidos. É evidente
que não existe critério que atenda 100% dos interesses de todos. Então, alguma eventual distorção
será corrigida, com o aval do nosso Relator-Geral.

 O Deputado Gilmar Machado contraditou as afirmações no sentido de que estamos
administrando um Orçamento real quase impositivo, porque não aprovamos até agora sequer 3% do
que foi aprovado no ano passado, segundo o relatório da Comissão, que temos aqui. Do Ministério
da Integração Nacional e do Ministério do Meio Ambiente, foram liberadas as emendas aprovadas no
ano passado. S.Exa. está assumindo, em nome — quem sabe? — da Liderança do Governo, do seu
Partido, posição no sentido de que estamos fazendo um Orçamento pequeno, mas real, que vai ser
atendido. Também falou sobre o que alocamos para Minas Gerais e o que foi cortado.
Lamentavelmente, foi obedecido um critério. Na equalização de emendas feita na Comissão, o maior
valor relativo coube a Minas Gerais, talvez para corrigir essas distorções plenamente justificadas
por S.Exa.

Tenho conversado com o Deputado Pedro Chaves há alguns dias sobre os cortes. S.Exa. fala
muito bem da recomposição dos recursos dos Rios Araguaia e Tocantins e da barragem do Rio João
Leite, mas acima de tudo do corte de Flores de Goiás, que já encaminhamos como prioridade para
recomposição pelo Relator-Geral.

O Senador Jonas Pinheiro — acho até que S.Exa. se ausentou —, que desde o início
defendeu muito o Pantanal, fez um apelo dramático no sentido de que eu destinasse mais recursos
para a região, e enviou todas as emendas regionais. Aliás, a maioria das emendas regionais de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, da Região do Centro-Oeste, melhor dizendo, está na nossa Relatoria
setorial. Lamentavelmente, foi um critério linear: R$ 500 mil para todo o mundo. O Relator-Geral
vai equalizar. O Deputado Vignatti fez uma análise da emenda regional e reconheceu a dificuldade.
Foi igual para todo o mundo. Agora vamos trabalhar com a emenda da Região de S.Exa., a Região
Sul.

O Deputado Colbert Martins reconhe ceu nossos critérios: só foi poupado, só não foi cortado
o que não seria possível cortar, como, por exemplo, empréstimo. Não posso cortar uma dotação para
empréstimo, porque se eu cortá-la não poderei destinar empréstimos para outro Estado. Então, as
dotações com empréstimos foram todas poupadas, por absoluta impossibilidade de serem
redistribuídas para as demais bancadas.

O Deputado Claudio Cajado fez a sua análise. A Consultoria está à disposição de V.Exa.
Todos os critérios foram adotados dentro do que já lemos no relatório. Das dotações estaduais
foram cortados 40% porque havia a autorização do parecer preliminar do Relator-Geral. Das
nacionais cortamos 50%, e poupamos todos os projetos até R$ 200 mil. Esse critério valeu tanto
para o Ministério da Integração Nacional quanto para o Ministério do Meio Ambiente. Como para o
Ministério do Meio Ambiente quase todas as dotações eram de até R$ 200 mil, houve corte muito
inferior ao corte do Ministério da integração Nacional.

Reconheço que a Bahia saiu muito prejudicada. Vou conversar pessoalmente com o Relator,
e espero que a equalização estabeleça a importância que a Bahia tem, inclusive na média dos
últimos 4 exercícios, mas principalmente naquilo que ela prioriza: os projetos de irrigação.
Lamentavelmente, o Deputado José Rocha, quando fez a análise, achou que eu fui muito (falha na
gravação). Até acho que S.Exa. tem razão, mas eu não tinha como analisar uma emenda genérica. A
emenda de R$ 6 milhões, ou R$ 5 milhões, aprovada, a que S.Exa. fez referência, poderia ser
aplicada em 2 projetos específicos, embora falasse em irrigação no Estado da Bahia. Mas isso é
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muito genérico. Agora estou sabendo, mas anteriormente não tive essa informação. Vamos
trabalhar para restabelecer o que a Bahia mais prioriza: a irrigação do Vale do São Francisco.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A discussão está encerrada, bem como o
prazo para destaques.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a suspensão da

reunião por uma hora, para que possamos almoçar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Exatamente. Vamos terminar a votação

desse relatório, ressalvados os destaques, e depois suspenderemos a reunião para um almoço
rápido.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, apelo para V.Exa. e para os demais
membros no sentido de fazermos como no final de todos os anos. A Comissão já preparou lanche
para todos os presentes. Assim poderemos fazer o rodízio que sempre fizemos. Todas as bancadas
têm aqui seus coordenadores. Será uma saída rápida. Se não for assim, teremos dificuldades. Todos
os anos fazemos assim. Solicito a V.Exa. e aos demais membros que possamos trabalhar direto,
senão teremos de ficar até de madrugada, o que é pior. É melhor ganharmos tempo agora. Foi por
isso que a Comissão preparou um lanche, para que todos possam comer aqui e adiantar nosso
trabalho. É o apelo que faço a V.Exa.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, faço essa solicitação para evitar
um pedido de verificação de votação. Vamos fazer um acordo, como temos feito até agora. Vamos
suspender a reunião por uma hora. Dá tempo. Quem quiser pode fazer seu lanche, comer seu
sanduíche; quem quiser pode almoçar rapidamente; em uma hora absolutamente nada vai mudar, e
V.Exa. sabe disso. Portanto, peço que, por acordo, suspendamos a reunião por uma hora.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, sugiro que seja por meia hora. Dá
para todo o mundo lanchar rapidamente e voltar.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, solicito a suspensão da reunião
por uma hora.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - São 13h27min.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Isso. Até as 14h30min.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos terminar esta votação e em

seguida definiremos o procedimento.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, se V.Exa. não definir agora, terei

de pedir verificação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, não é isso.
(Não identificado) - Isso está parecendo chantagem.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Se V.Exa. definir agora o intervalo de uma hora,

eu não peço verificação de votação.
(Não identificado) - Está parecendo chantagem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estou calculando o horário. Vamos fazer

um almoço rápido, em meia hora.
(Não identificado) - Não sei se é motivo para falar em verificação, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Uma hora é um tempo bem restrito para isso.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, por 45 minutos ele não pedirá verificação.

(Risos.)
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Nem por 59 minutos, agora. Por 60 minutos, Sr.

Presidente, por favor, para que possamos dar andamento, como temos feito até agora, ao
entendimento. Tudo foi feito em entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto. Suspenderemos a reunião.
Vamos apenas terminar a votação.

A discussão está encerrada, bem como o prazo para os destaques.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - V.Exa. concorda, então, com a suspensão por

uma hora?
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o relatório setorial referente
à Área Temática IX — Integração Nacional e Meio Ambiente, ressalvadas as obras com indícios de
irregularidades graves e os destaques.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Contrário.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aprovado, com voto contrário do

Deputado Alberto Goldman.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Contra o voto do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aprovado, contra o voto do Senador

Sérgio Guerra.
Nos termos do art. 13 da Resolução nº 1, de 2001, alterada pelas Resoluções nºs 1 e 2, de

2003, anuncio a votação do quadro de obras com indícios de irregularidades graves, ressalvados os
destaques.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
A seguir, o Relator da Infra-Estrutura fará a leitura do seu relatório, enquanto o Relator

Temático dará parecer nos Estados.
São 13h30min. A reunião está suspensa até as 14h30min.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Solicito aos Srs. Parlamentares que

retornem no horário marcado.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Declaro reiniciada a 27ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação
das matérias constantes das Pautas nº 37, 39, 40  e 41, de 2003.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, enquanto o

Relator, Deputado José Borba, não chega para iniciar a leitura do relatório da Área Temática V —
Infra-Estrutura, gostaria que V.Exa. me concedesse alguns minutos para manifestar-me a respeito
da peça orçamentária enviada a esta Casa pelo Poder Executivo.

Sr. Presidente, há alguns dias, estamos debatendo Orçamento que não casa com o
discurso do PT. O PT prometeu gerar empregos, fomentar a produção, dobrar o salário
mínimo e, principalmente, retomar o crescimento do País. O que vimos neste ano,
porém, foi justamente o contrário: não houve aumento do salário mínimo, tampouco
dos vencimentos dos servidores públicos — 1% não é reajuste, mas deboche — e
tivemos um crescimento medíocre, se é que podemos chamar de crescimento uma taxa
de 0,8%, menos de 1% do PIB. Os salários estão arrochados. Os números da
macroeconomia estão bons, mas o povo está mal. E não vejo, no Orçamento de 2004,
solução para esse quadro.
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Estamos realizando um esforço sobre-humano para recompor os recursos retirados das
unidades federativas — está aqui o Deputado João Leão, que faz parte do Comitê de Avaliação de
Emendas e participa desse esforço —, mas são grandes as dificuldades em razão da escassez de
recursos para investimentos. Não sei onde vamos chegar com esse Orçamento. A situação é
extremamente difícil. Esperamos que os relatórios setoriais de infra-estrutura, educação e saúde
mudem esse quadro, porque, com os recursos previstos neste Orçamento para investimentos,
seguramente, teremos mais um ano de recessão, arrocho salarial e aumento do desemprego.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concedo a palavra ao Relator,
Deputado José Borba, para apresentar parecer sobre a Área Temática V —Infra-Estrutura.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.
Senadores, é com muita alegria que, na tarde de hoje, temos a oportunidade de apresentar o nosso
parecer sobre a temática Infra-Estrutura, elaborado de forma colegiada, para chegarmos a um
resultado à altura da expectativa do País.

Em cumprimento ao disposto no art. 84, inciso XXIII, da Constituição Federal,
combinado com o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o
Presidente da República, por meio da Mensagem nº 100, de 2003-CN (nº 414/2003, na origem),
submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 31, de 2003–CN, que "estima a
receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2004".

Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, na forma estabelecida pelo art. 9º da Resolução nº 1, de 2001–CN, e de conformidade
com os parâmetros estabelecidos pelo Parecer Preliminar, coube-nos examinar, no âmbito da Área
Temática V — Infra-Estrutura, a programação das unidades orçamentárias pertencentes aos
Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações, bem como de seus órgãos,
entidades e fundos.

Ciente da importância de manter e dotar nosso País com as bases necessárias para seu
crescimento econômico sustentável e de que uma infra-estrutura bem ordenada e eficiente será,
certamente, fonte de desenvolvimento econômico e social, tive especial satisfação em relatar esta
matéria no âmbito do Orçamento da União.

A - Proposta do Poder Executivo e execução orçamentária recente
A.1. - Introdução.
Do total de recursos que constam da proposta orçamentária para 2004 do setor de Infra-

Estrutura (R$ 43.635 milhões), R$ 14.302 milhões integram os orçamentos fiscal e da seguridade e
R$ 29.333 milhões constam do orçamento de investimentos das empresas estatais.

Contudo, dos R$ 14.302 milhões correspondentes aos orçamentos fiscal e da seguridade, há
que se descontar mais da metade dos recursos programados (R$ 7.371 milhões), alocados em
Reserva de Contingência, e que, a priori, não podem ser utilizados, sob pena de afetar o resultado
primário exigido pela LDO 2004.

No que tange aos recursos aplicados pelos orçamentos fiscal e da seguridade social, houve
significativo declínio dos valores programados, conforme se pode verificar nos quadros a seguir, em
que pese a instituição da "Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, incidente sobre a
importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool
etílico combustível — CIDE", em 2001, que deveria ter representado a solução para a escassez de
recursos pela qual tem passado o setor de transportes nos últimos anos. Ocorre que, pelo projeto de
orçamento em análise, o Poder Executivo continua a propor aplicação apenas parcial dos recursos
da CIDE, mantendo-a em grande parte retida em Reserva de Contingência, além de institucionalizar
a retirada total dos recursos ordinários do Tesouro que anteriormente eram aplicados no setor de
transportes.

No que se refere à classificação da reserva de contingência, até o exercício de 2001,
inclusive, quase a totalidade do montante referente à reserva de contingência do Orçamento Fiscal
se inseria em unidade orçamentária (UO) própria: a Reserva de Contingência. A partir do projeto de
lei orçamentária de 2002, diferentemente, a programação das diversas unidades orçamentárias
passou a conter elevada monta de recursos de reserva de contingência em operações especiais
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próprias. Tais reservas consistem de recursos vinculados que o Poder Executivo propõe sejam
poupados como forma de compor superávit primário.

Assim, para 2004, há alocados no Ministério de Minas e Energia R$ 2.041 milhões; no
Ministério dos Transportes, R$ 4.379 milhões; e no Ministério das Comunicações, R$ 951 milhões,
que perfazem cerca de R$ 7.371 milhões de reserva de contingência consignados nos órgãos da área
de Infra-Estrutura. Nas propostas orçamentárias de 2003 e 2002, o montante das reservas de
contingência da área era de R$ 4.334 milhões e de R$ 1.049 milhões, respectivamente. Nota-se aí
sucessivo e expressivo aumento nos valores próprios da área que o Poder Executivo pretende
economizar.

Dessa forma, quando se compararem os recursos previstos para o setor em 2004 com os de
exercícios anteriores, deve-se expurgar os valores de cada exercício referentes às reservas de
contingência consignados em órgãos do setor, para que tais valores não distorçam a interpretação
da análise comparativa. Isso porque tal reserva não guarda correspondência com projetos ou
atividades ou com qualquer despesa realizada pelos órgãos. Tal entendimento norteia a elaboração
de todos os quadros referentes à proposta orçamentária neste relatório e, conseqüentemente, a
análise deles decorrente.

Cumpre ressaltar que os recursos constantes das reservas de contingência não podem ser
utilizados para a aprovação de emendas parlamentares, uma vez que tais reservas estão
computadas no cálculo do superávit fiscal determinado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de
2004. No caso de utilização de tais reservas haveria a necessidade de complementação dos recursos
para compor o superávit fiscal, ou seja, aumentos nas receitas não-financeiras, sob pena de o
resultado fiscal implícito na proposta ficar abaixo do necessário.

Outra alteração relevante que houve na proposta orçamentária para 2004 do Ministério dos
Transportes foi a transferência de duas unidades orçamentárias, que passaram a integrar o órgão
Ministério das Cidades, a saber, a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. — TRENSURB, e
a Companhia Brasileira de Trens Urbanos — CBTU. Aqui, novamente, a elaboração de quadros
comparativos, bem assim sua análise, foram expurgados dos valores programados para as citadas
unidades orçamentárias (UOs) em exercícios anteriores, com o fito de evitar a ocorrência de
distorções na interpretação dos valores apresentados.

Da atuação da Relatoria-Setorial.
Da atuação da Relatoria nos orçamentos fiscal e da seguridade social .
A escassez de recursos para viabilizar a aprovação das emendas apresentadas não é fato

novo durante o processo de apreciação da peça orçamentária.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Sr. Relator...
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Pois não.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Não estou conseguindo acompanhar,  acho que

V.Exa. pulou alguma coisa aqui.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Nós resumimos, após a introdução, passamos para a

atuação da Relatoria, na página 13.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - S. Presidente, solicito seja lida a matéria toda.

Estamos aqui o dia inteiro, e não temos outro momento. Desde o início tenho dito isso. É preciso ler
a matéria, porque é quando podemos acompanhar com cuidado e discuti-la.

Sr. Presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Alberto Goldman, o

Relatório já foi distribuído, pode ser lido por cada um, já é conhecido de todos.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Eu não tive tempo para ler o relatório, Sr.

Presidente, estamos aqui o dia inteiro, não tem cabimento não podermos acompanhar a leitura do
relatório porque partes começam a ser puladas. Saímos daqui à noite, voltamos de manhã,
passamos o dia inteiro aqui. Este é o momento em que, ouvindo a  leitura, posso analisar o parecer,
como tenho feito até agora. Gostaria que V.Exa. me compreendesse e determinasse ao Relator que
lesse toda a matéria

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

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Deputado Alberto Goldman, todos
os Relatores fizeram sínteses dos pareceres. Não houve qualquer reclamação em relação a isso.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Não, não. V.Exa. está enganado. Ao contrário de
V.Exa., tenho acompanhado a leitura de todos os pareceres, lido juntamente com o Relator, feito
anotações.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu tenho feito uma leitura sintetizada dos
pareceres, não leio todo o texto. Exatamente por isso nos é concedido o prazo de 48 horas antes de
ser votado o parecer, para o nosso acompanhamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É preciso que haja consenso para que o
parecer seja lido de forma resumida. Não havendo, a leitura deverá ser integral. À exceção de um,
todos os outros relatórios foram lidos na íntegra. Então, peço ao Relator que faça a leitura.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - V.Exa. parou na página 5, A.2.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Recursos programados na área de infra-estrutura.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Exatamente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Pois não.
A.2. Recursos Programados na Área de Infra-Estrutura.
Os dados apresentados no Quadro I proporcionam uma visão global dos recursos propostos

para a Área Temática, ao mesmo tempo em que são comparados com a execução.
O Quadro I, acima, evidencia situações diferenciadas quanto aos recursos propostos à área

de Infra-Estrutura nos orçamentos fiscal e da seguridade e no de investimento das empresas
estatais ao se comparar o projeto de orçamento para 2004 com o Orçamento vigente em 2003
(autorizado), ou ainda com os valores liquidados em 2002. No âmbito dos orçamentos fiscal e da
seguridade, verifica-se redução significativa dos montantes globais, da ordem de 25% em relação
aos valores liquidados em 2002 e de 35% frente aos valores autorizados para 2003. Por outro lado,
no orçamento de investimento das empresas estatais, constata-se crescimento expressivo dos
recursos previstos, de cerca de 68% em relação ao total realizado em 2002 e de 38% face ao total
autorizado para 2003.

O Quadro II permite visualizar os investimentos na área a partir dos montantes autorizados
e liquidados em 2002. Na proposta orçamentária para 2004, verifica-se acréscimo de 60% em
comparação com os montantes liquidados em 2002 e de 27% em comparação com os valores
autorizados para 2003. Resulta claro, da análise deste quadro, que o acréscimo nos investimentos
propostos é devido às alocações atinentes ao Ministério de Minas e Energia, no âmbito do
orçamento de investimento das empresas estatais, já que no Ministério dos Transportes e no
Ministério das Comunicações os decréscimos são, respectivamente, de 45% e de 13% em relação ao
autorizado para 2003.

Para se avaliar adequadamente a evolução dos investimentos nessa área, é importante
observar as peculiaridades do orçamento de cada Ministério. No setor de transportes são relevantes
as despesas com investimentos incluídas no orçamento fiscal e realizadas pelas unidades da
Administração Direta ou entidades supervisionadas, sobretudo o DNIT. No setor de energia, os
investimentos concentram-se nas empresas estatais vinculadas ao Ministério de Minas e Energia e
constantes do orçamento de investimentos, ficando para a Administração Direta e as demais
entidades supervisionadas, basicamente, as atribuições de coordenação, regulamentação,
fiscalização e pesquisa. Situação semelhante ocorre no Ministério das Comunicações, em que os
orçamentos fiscal e da seguridade investem R$ 34 milhões, enquanto a única estatal, a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, projeta investimentos de R$ 738 milhões.

A.3 - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
O Quadro III apresenta dados sobre a evolução das dotações orçamentárias da Área de Infra-

estrutura, desde o exercício de 2002, nos orçamentos fiscal e da seguridade social.
No âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade social, verifica-se um significativo

decréscimo nas alocações propostas para a área de Infra-Estrutura: -25% em relação aos montantes
liquidados em 2002; e -35% em relação aos totais autorizados para 2003. No âmbito do Ministério
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dos Transportes, a diminuição dos aportes de recursos é da mesma ordem de grandeza tanto em
relação aos valores liquidados em 2002 como frente aos montantes autorizados para 2003.

O Quadro IV classifica por Grupos de Natureza de Despesa (GND) os valores totais da Área
de Infra-Estrutura previstos, autorizados e liquidados a partir do exercício de 2002. Comparando os
valores constantes da proposta para 2004 com aqueles autorizados para 2003, nota-se variações
distintas entre os grupos de despesa. Houve acréscimo nos montantes propostos aos GNDs “Pessoal
e Encargos Sociais” (6%), “Juros e Encargos da Dívida” (12%), “Amortização da Dívida” (22%) e na
“Reserva de Contingência” (21%). Por outro lado, observa-se que os demais GNDs apresentaram
expressivos decréscimos em relação aos valores autorizados para 2003: “Outras Despesas
Correntes” (45%); “Investimentos” (47%) e “Inversões Financeiras” (93%). Nestes casos, os
montantes propostos revelam-se inferiores até mesmo aos valores liquidados em 2002.

O Quadro V explicita os investimentos (GND 4) autorizados, liquidados ou previstos por
órgão nos orçamentos fiscal e da seguridade entre 2002 e 2004. É significativo o decréscimo nos
investimentos no Ministério dos Transportes: 47%, comparado com os montantes autorizados em
2003, e 10% em relação aos totais liquidados em 2002. Vale lembrar que, no Ministério de Minas e
Energia, a grande parcela dos investimentos concentra-se no orçamento de investimento das
estatais, cujos números não se incluem nos Quadros IV e V.

Importa também salientar o nível de execução dos investimentos no setor, que tem sido
significativamente baixo nos últimos exercícios, demonstrando os fortes efeitos dos
contingenciamentos que esses Ministérios têm sofrido.

A.2.1 - Ministério de Minas e Energia.
As despesas totais do Ministério de Minas e Energia (MME) para os orçamentos fiscal e da

seguridade social correspondem, na proposta orçamentária para 2004, a R$ 963 milhões, montante
cerca de 52% inferior ao autorizado em 2003 (Quadro III). Tais dados já desconsideram, conforme
argumentado anteriormente, os valores da reserva de contingência, que, no caso do MME, constam
da programação do Departamento Nacional de Produção Mineral — DNPM, da Agência Nacional de
Petróleo — ANP e da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, e somam R$ 2.041 milhões
(169% superior ao programado em 2003).

Os investimentos consignados nos orçamentos fiscal e da seguridade social para o MME
montam a R$ 86 milhões, representando queda de 37% em relação aos valores autorizados no ano
de 2003, mas com crescimento de 132% em relação aos valores efetivamente aplicados em 2002.

A.2.2 - Ministério dos Transportes.
A programação do Ministério dos Transportes na proposta orçamentária para 2004, com

aplicações agregadas de R$ 4.794 milhões, representa montante cerca de 34% inferior ao autorizado
em 2003 (Quadro III).

Os investimentos totais de R$ 1.680 milhões propostos para o exercício de 2004
representam: redução de 47% em relação aos investimentos autorizados para 2003; decréscimo de
52% em relação aos investimentos autorizados para 2002; e até mesmo redução de 10% em relação
aos investimentos liquidados em 2002. Isto só vem demonstrar mais uma vez que a instituição e
cobrança da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico — CIDE não representou aumento
dos recursos destinados a investimentos na área de transportes, conforme se desejava
originalmente. Conforme já exposto, ao passo em que havia a alocação de recursos da CIDE na
programação de trabalho do Ministério dos Transportes nas propostas para 2003 e 2004, verificava-
se simultaneamente a supressão total de outras fontes anteriormente utilizadas em programas do
órgão.

Além disso, como se sabe, a execução orçamentária do Ministério dos Transportes tem sido
muito afetada pelos sucessivos contingenciamentos que têm ocorrido nos últimos anos. Mesmo
assim, saliente-se novamente, os investimentos na proposta para 2004 conseguem se manter em
níveis inferiores aos efetivamente aplicados em 2002.

O Quadro VI detalha os valores autorizados, liquidados ou previstos por unidade
orçamentária do Ministério dos Transportes, nos orçamentos fiscal e da seguridade, entre 2002 e
2004.
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Dentre as unidades orçamentárias do Ministério dos Transportes, destaca-se a redução na
proposta do DNIT, que para 2004 é de R$ 2.582 milhões contra R$ 4.129 milhões de valores
autorizados para 2003. Também o Fundo da Marinha Mercante teve significativa redução: R$ 302
milhões, na proposta para 2004, contra R$ 1.410 milhões no autorizado, em 2003. Por outro lado,
as agências ANTT e ANTAQ apresentam aumento da ordem de 20% de suas propostas em relação
aos montantes autorizados em 2003.

O Quadro VII detalha a execução dos principais programas finalísticos do Ministério dos
Transportes nos orçamentos fiscal e da seguridade entre 2002 e 2004.

Na proposta para 2004, os programas ligados aos corredores de transporte, que incluem
ações voltadas à construção e adequação de capacidade de rodovias federais, construção, ampliação
e recuperação de instalações portuárias, construção de trechos ferroviários, implantação e
melhoramentos de hidrovias, tiveram previsão da ordem de R$ 567 milhões, muito inferior aos
orçamentos dos 2 exercícios anteriores, verificando-se redução de 66% em relação ao autorizado em
2003 e de 52% em relação ao liquidado em 2002.

Referida redução pode ter decorrido da propalada prioridade concedida às ações de
restauração, conservação e manutenção terceirizada de rodovias federais, incluídas no programa de
manutenção da malha rodoviária federal. Entretanto, verifica-se que o retromencionado programa
apresenta redução de 22% em relação ao autorizado em 2003.

Outros programas finalísticos de menor expressão em valores absolutos, como Gestão da
Política de Transportes, Segurança nas Rodovias Federais e Serviços de Transporte Aquaviário,
apresentam, na proposta para 2004, pequena elevação em relação ao autorizado em 2003, conforme
o Quadro VII.

A.2.3. Ministério das Comunicações.
As despesas totais do Ministério das Comunicações para os orçamentos fiscal e da

seguridade social correspondem, na proposta orçamentária para 2004, a R$ 1.174 milhões,
montante inferior em 9% ao autorizado em 2003, que foi de R$ 1.297 milhões. Tais dados já
desconsideram, conforme argumentado anteriormente, os valores da reserva de contingência, os
quais, no caso do Ministério das Comunicações, localizam-se em 3 unidades orçamentárias:
ANATEL (R$ 509 milhões), FUST ( R$ 361 milhões) e FUNTTEL (R$ 82 milhões).

Os investimentos consignados nos orçamentos fiscal e da seguridade social para o órgão
montam a R$ 34 milhões, representando recuo de 60% em comparação com a autorização para
2003, R$ 84 milhões. Redução muito mais expressiva se dá em relação ao autorizado em 2002, R$
823 milhões, que se deve basicamente ao fato de o FUST ter passado, a partir de 2003, a programar
suas ações, através de ressarcimentos e, portanto, por meio do GND 3, (Outras Despesas
Correntes), não mais tendo consignado  em seu orçamento o GND 4 (Investimentos).

A-3. Orçamento de Investimento das Empresas Estatais.
O total de investimentos propostos para o setor de infra-estrutura na proposta para 2004

soma R$ 31.133 milhões.
Constata-se que apenas R$ 1.800 milhões, ou seja, 6% aproximadamente, estão localizados

no orçamento fiscal. A maior parte dos investimentos, R$ 29.333 milhões, ou seja, os restantes
94%, figuram no orçamento de investimento das empresas estatais, com destaque para o sistema
PETROBRAS e ELETROBRÁS.

Os investimentos das empresas estatais no setor de Infra-Estrutura correspondem, na
proposta orçamentária para 2004, a R$ 29.333 milhões, montante 38% superior ao autorizado para
2003. Tal crescimento agregado, da ordem R$ 8.129 milhões, decorre particularmente da elevação
dos investimentos das empresas vinculadas ao Ministério de Minas e Energia. O quadro abaixo
mostra o total do orçamento de investimentos por órgão.

Comparativamente com a dotação constante do Orçamento para 2003, verifica-se que a
proposta de orçamento de investimentos das empresas vinculadas ao Ministério de Minas e Energia
introduz aumento global de 40%.

Cabe observar que o montante dos investimentos das empresas vinculadas somente a este
Ministério é maior do que a totalidade dos investimentos na área de Infra-Estrutura em todo o
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Orçamento Fiscal. Tal fato decorre fundamentalmente dos investimentos de porte realizados pelo
sistema ELETROBRÁS e PETROBRAS.

No quadro X temos a evolução dos orçamentos de investimentos das empresas ligadas ao
Ministério de Minas e Energia.

Em comparação com os montantes autorizados em 2003, a proposta apresenta aumento nos
investimentos em 6% nas dotações concernentes ao Sistema ELETROBRÁS e uma elevação de 49%
nas alocações do Sistema PETROBRAS. Em valores absolutos, o expressivo crescimento dos
investimentos do sistema PETROBRAS alcança R$ 7.950 milhões.

As Companhias DOCAS apresentam discreta elevação de 8% dos investimentos, da ordem de
R$ 10 milhões. Em termos absolutos, destaca-se a Companhia DOCAS do Estado de São Paulo —
CODESP, com a dotação de R$ 74 milhões, representando isoladamente 52% dos investimentos das
citadas companhias.

Para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, única empresa estatal vinculada ao
Ministério das Comunicações, houve redução, em relação ao autorizado em 2003, da ordem de 8%
em suas dotações para investimentos, que alcançam R$ 738 milhões. Destes, R$ 530 milhões
destinam-se ao Programa Aprimoramento dos Serviços Postais.

B - Das emendas individuais e coletivas.
Apesar de não se ter verificado um grande número de emendas apresentadas a esta área

temática, os valores solicitados são muitos expressivos, conforme ilustrado no quadro a seguir. Foi
apresentado um total de 197 emendas, sendo 105 emendas coletivas e 92 emendas individuais.

As emendas coletivas apresentadas à área temática de Infra-Estrutura, no total de 105,
perfazem proposições no valor de R$ 15.214 milhões. São 90 emendas de bancadas estaduais, no
valor de R$ 9.412 milhões; 2 emendas de bancada regional, no valor de R$ 340 milhões; e 13
emendas de Comissões permanentes das Casas do Congresso Nacional, num total de R$ 5.462
milhões. Foram também apresentadas 92 emendas individuais, perfazendo um total da ordem de
R$ 12 milhões.

Na distribuição por órgão, verifica-se que o Ministério dos Transportes foi objeto de 141
emendas, enquanto o Ministério de Minas e Energia, de 51 emendas, e o Ministério das
Comunicações, de 5 emendas.

C - Da atuação da Relatoria-Setorial.
C.1 - Da Atuação da Relatoria nos orçamentos fiscal e da seguridade social.
A escassez de recursos para viabilizar a aprovação das emendas apresentadas não é fato

novo durante o processo de apreciação da peça orçamentária, visto que as possibilidades de
atendimento serão sempre limitadas. Contudo, particularmente neste ano, os recursos disponíveis
foram dramaticamente restritos e obrigaram esta Relatoria a promover alocações em níveis bem
menores do que reconhece necessárias.

Diante de tais restrições e buscando uma alocação de recursos o mais eficiente possível,
procuramos ouvir os autores das emendas coletivas, visando determinar dentre elas as mais
prioritárias, visto que não se poderia atender a todas em níveis ideais. Além disso, foi também
diretriz desta Relatoria empenhar-se em priorizar investimentos com perspectiva de retorno
econômico, especialmente quanto às obras em fase de andamento, visto que, enquanto não
concluídas, referidas obras não trazem retorno econômico visível para a população.

A área de transportes é, sem dúvida, uma das que mais tem sofrido com a falta de
investimentos nos últimos anos. Isso se reflete não só nas visíveis condições deficientes de nossa
malha nas suas diferentes modalidades, mas também no volume de demandas apresentadas para o
órgão Ministério dos Transportes. O atendimento das emendas relativas a essa área procurou levar
em conta, dependendo do tipo de realização, a extensão da malha rodoviária pavimentada e não
pavimentada, a trafegabilidade das rodovias, a necessidade de restauração, a necessidade da
eliminação de pontos críticos, as prioridades expressas por intermédio das emendas coletivas, a
existência de obras em andamento e, ainda, quanto possível, o custo por quilômetro de cada
intervenção.

C.2 - Da atuação da Relatoria no orçamento de investimento.
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Foram apresentadas 8 emendas para os orçamentos de investimentos das estatais. As
emendas apresentadas com a finalidade de realizar investimentos em portos por intermédio de
companhias docas foram atendidas por meio de aumento de capital da União no capital das
referidas companhias.

Já as emendas apresentadas à programação das empresas do setor de minas e energia
foram atendidas mediante remanejamento de recursos do orçamento de investimento das
respectivas empresas, nos termos do item 19 da Parte B - Parte Especial do Parecer Preliminar.

No caso da Emenda 50180005, de autoria da Comissão de Minas e Energia, visando à
destinação de recursos para a Usina Termonuclear de Angra III, por meio da ELETRONUCLEAR
S/A, os investimentos foram viabilizados mediante a anulação de investimentos da ELETROBRÁS
no mesmo montante. Referidos recursos para investimentos da ELETROBRÁS cancelados, da ordem
de 20%, deverão ser realocados como “recursos da Controladora” para investimentos na
ELETRONUCLEAR.

C.3 - Das fontes utilizadas para aprovação de emendas.
As tarefas de planificação e orçamentação pressupõem o árduo trabalho de promover

escolhas dentre alternativas, selecionando-se determinadas ações em detrimento de outras, já que
não há recursos para atender a tudo o que se pretende. Dentro dessa realidade econômica, esta
Relatoria viu-se diante da necessidade de promover reduções na programação de algumas ações,
dentro das possibilidades de remanejamento que lhe cabia, de acordo com a legislação e as normas
previstas no item 16 da Parte Especial do Parecer Preliminar ao Orçamento de 2004.

Assim, considerando o papel realocativo que cabe ao Poder Legislativo no processo
orçamentário, foram cancelados recursos da ordem de 40% dos investimentos (GND 4) dos órgãos
da área temática com vistas ao atendimento, ainda que parcial, das prioridades apontadas por meio
das emendas parlamentares. Tais cancelamentos tiveram amparo nos itens 15 e 16 da Parte B do
Parecer Preliminar.

Parte dos cancelamentos realizados em unidades orçamentárias dos Ministérios de Minas e
Energia e das Comunicações implicou a liberação de fontes vinculadas, inadequadas ao
atendimento de grande parte das emendas apresentadas.

As fontes vinculadas derivadas dos citados cancelamentos foram alocadas em reservas de
contingência nas respectivas unidades orçamentárias. Em contrapartida, promoveu-se a liberação
de montante equivalente da reserva de contingência formada com recurso da CIDE (Fonte 111), na
unidade Ministério dos Transportes, para aprovação de emendas apresentadas a esta área temática.
Assim, ao mesmo tempo, ficou mantido o resultado primário implícito dos órgãos da área.

Parte dos pleitos foi ainda atendida com recursos provenientes da Relatoria-Geral de
reestimativa da receita, de acordo com relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária
aprovado por esta Comissão, repassados nos termos dos itens 27 e 28 do Parecer Preliminar.

C.4 - Obras com indícios de irregularidades graves apontadas pelo Tribunal de Contas da
União — TCU.
 Em consonância com o art. 93 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004, o Parecer
Preliminar estabeleceu regras a serem observadas pelos Relatores-Setoriais pertinentes às obras
com indícios de irregularidades graves apontadas pelo Tribunal de Contas da União no item 8.3.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004, no inciso III do § 1º do art. 94, prevê que o
TCU deve classificar as irregularidades por sua gravidade e emitir parecer conclusivo sobre sua
paralisação ou não, assim nos seus relatórios foram indicadas "obras com indícios de
irregularidades graves com recomendação de paralisação (IGP) e sem recomendação de paralisação
(IGS)". As obras da área temática que constam da relação encaminhada à atualização com
informação do TCU constam do Anexo “G” deste parecer.

Consoante o art. 13 da Resolução nº 01, de 2001-CN, são relacionadas as emendas que
propõem acréscimos em dotações relativas a obras com indícios de irregularidades, cujos números
são: 71230005, 71240015, 71040016, 71070001, 71090015, 71120002, 71150007, 71150009 e
71220017.

C.5 - Emendas de Relator.
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Em relação à elaboração de emendas de relator, tivemos a preocupação de observar os
mandamentos constantes na legislação pertinente, em especial as vedações constantes do art. 27 da
Resolução nº 01, de 2001-CN, e do Parecer Preliminar. Procuramos, portanto, limitar elaboração de
emendas de relator aos casos estritamente necessários à adequação das fontes para o atendimento
das emendas coletivas apresentadas e à adequação da programação de uma unidade orçamentária.

Propomos 9 emendas de Relator, cujos números são: 80050001 a 80050009. As emendas de
nºs 80050001 a 80050008 têm por finalidade proceder à compatibilização de fontes entre recursos
cancelados, com base no item 16.1 da "Parte B  — Parte Especial" do Parecer Preliminar ao Projeto
de Lei Orçamentária 2004, e aqueles necessários à aprovação de emendas apresentadas a esta área
temática.

Referida compatibilização de fontes é necessária na medida em que o cancelamento de
recursos do GND 4 — Investimentos, em algumas unidades orçamentárias implicou a liberação de
fontes vinculadas, inadequadas ao atendimento de grande parte das emendas analisadas.

Com a aprovação dessas emendas, as fontes vinculadas derivadas dos cancelamentos são
alocadas em reservas de contingência nas respectivas unidades orçamentárias. Em contrapartida,
promove-se a liberação de montante equivalente da reserva de contingência formada com recursos
da CIDE (Fonte 111), na unidade Ministério dos Transportes, para aprovação de emendas
apresentadas a esta área temática. Ao mesmo tempo, fica mantido o resultado primário implícito
dos órgãos da área.

A Emenda nº 80050009, elaborada com base no item 8.1 da Parte B — Parte Especial do
Parecer Preliminar ao Projeto de Lei nº 31, de 2003-CN, objetiva a correção de erro verificado no
projeto de lei relativamente à programação do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes — DNIT (UO 39252), de conformidade com o Ofício nº 2.236/2003/DG, daquela
unidade orçamentária.

A alteração proposta consiste no remanejamento, dentro da proposta orçamentária da
própria unidade orçamentária, de R$ 500 mil da Fonte 250 (receitas diretamente arrecadadas pela
unidade), da atividade "26.122.0750.2000.0001 — Administração da Unidade — Nacional", para a
atividade "26.783.0225.5643.0001 — Supervisão Técnica para Implementação do Programa de
Engenharia de Transportes".

C.6. Do atendimento ao art. 17 da LDO 2004 — Obras com valor total superior a R$ 8
milhões.

O art. 17 da LDO 2004 exige que os órgãos setoriais do sistema de planejamento e
orçamento federal encaminhem a esta Comissão demonstrativo com a relação das obras incluídas
na proposta orçamentária cujo valor total ultrapassa R$ 8 milhões. O não-encaminhamento das
referidas informações implica a não-inclusão da obra na lei orçamentária, conforme o § 3º do
mesmo artigo.

O Ministério dos Transportes e o de Minas e Energia encaminharam ofícios contendo
informações sobre as referidas obras, no âmbito daqueles Ministérios.

Considerando que ainda existem alguns projetos constantes do projeto de lei orçamentária
de 2004 para os quais, até o momento, não foram encaminhadas as informações requeridas, somos
de opinião que se deve remeter ao Relator-Geral a decisão sobre a aplicação ou não das penalidades
previstas no § 3º do art. 17 da LDO.

C.7. Indicações ao Relator-Ge ral.
Embora considere como grande prioridade a restauração das rodovias federais deste País,

tendo em vista a exigüidade dos recursos constantes da proposta orçamentária em análise, esta
Relatoria-Setorial foi, a contragosto, obrigada a efetuar cancelamentos em dotações destinadas a
sua restauração. Considerando o estado geral de conservação das rodovias federais e a sua
importância para o desenvolvimento econômico do País, solicitamos ao Relator-Geral que, na
medida de suas disponibilidades, recomponha essas dotações no montante da ordem de R$ 197
milhões.

Por entendermos meritórios, recomendamos o atendimento dos ofícios abaixo relacionados
que não puderam ser contemplados no âmbito setorial, tendo em vista as limitações de
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remanejamento impostas à Relatoria-Setorial pelo Parecer Preliminar, o que poderia comprometer o
atendimento às emendas parlamentares.

Indicamos também, para consideração do Relator-Geral, a aprovação das Emendas de Texto
nºs 14510019 e 14510020, de autoria do Deputado Vander Loubet, por serem fundamentais para
aprimorar a programação da PETROBRAS.

D. Anexos.
Apresentamos os seguintes anexos demonstrativos, nos termos do item 23.4 da Parte B do

Parecer Preliminar.
a) dos pareceres às emendas individuais à despesa apresentadas, por autor, contendo

número da emenda, códigos numéricos representativos das classificações institucional, funcional e
programática, denominação do subtítulo, decisão e o valor aprovado;

b) dos pareceres às emendas coletivas e de relator apresentadas, por Unidade da Federação e
autor, contendo número da emenda, códigos numéricos representativos das classificações
institucional, funcional e programática, denominação do subtítulo, decisão e o valor aprovado;

c) dos cancelamentos e acréscimos efetuados no âmbito de suas relatorias, por Unidade da
Federação;

d) dos cancelamentos e acréscimos efetuados, por órgão orçamentário e por
projetos/atividades/operações especiais;

e) dos acréscimos e cancelamentos, por unidade orçamentária, das dotações para cada
subtítulo;

f) dos acréscimos e cancelamentos, por unidade orçamentária, das dotações para os
subtítulos relativos a obras com indícios de irregularidades identificados pelo Tribunal de Contas da
União e constantes do relatório à Comissão Mista nos termos do art. 94 da LDO/2004, efetuados ao
amparo do art. 93 da mesma lei;

g) quadro constando as obras com indícios de irregularidades apontadas pelo Tribunal de
Contas da União, indicando os contratos nos quais foram identificadas as irregularidades, nos
termos do art. 86 da LDO/2003.

II - Voto
Diante do exposto, somos pela aprovação da parte do Projeto de Lei nº 31, de 2003-CN,

relativa aos orçamentos das unidades orçamentárias especificadas neste relatório, nos termos da
proposta do Poder Executivo, com as alterações aprovadas por esta Relatoria, constantes das
relações anexas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
Está iniciada a discussão, bem como o prazo para a apresentação de destaques, que se

encerrará ao término do debate.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, gostaria de obter do Relator as

mesmas informações que pedi ao Senador que relatou a outra área temática, para que não se repita
a situação que então se verificou.

O Relator tem reserva de recursos para atendimento de destaques? Podemos fazer destaques
e solicitar a S.Exa. acréscimo ou acréscimos? Ou S.Exa. já esgotou totalmente seus recursos? Faço
essas indagações para que não tenhamos o dissabor de ser informados depois que S.Exa. tinha
uma reservinha.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Informo ao Deputado Alberto Goldman que esta Relatoria
não poupou sequer um centavo para atendimento de emendas ou coisas dessa natureza.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, apenas gostaria de um esclarecimento

quanto ao procedimento que devo adotar em relação aos destaques.
No Comitê da Receita, em reunião da bancada gaúcha, houve sugestão no sentido  de

retirarmos, no Orçamento, R$ 61 milhões de uma estatal. Sugeriu-se que apresentássemos o
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destaque para incorporação ao relatório. Gostaria de saber se esse destaque deve ser apresentado
agora ou depois, na discussão do relatório geral.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Esse destaque deve ser apresentado na fase de
apreciação do relatório geral.

O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Mas o destaque não necessariamente precisa ser
apresentado nesta...

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Não necessariamente nesta fase.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra, para discutir, o

Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o

relatório da Área Temática V - Infra-Estrutura, apresentado pelo Deputado José Borba, é a
continuação do que temos visto ao longo da leitura dos demais relatórios setoriais. Não podemos
admitir que o Governo reduza de forma drástica o orçamento da infra-estrutura para fazer superávit
primário.

Deixo uma palavra de louvor ao ilustre Senador Roberto Saturnino, que em boa hora teve a
coragem de apor em seu relatório do Plano Plurianual a redução gradativa desse maldito superávit
primário. Digo maldito porque o Brasil não pode continuar com um superávit dessas dimensões.
Precisamos de investimentos.

Aprovamos em 2001 a emenda constitucional da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico do Petróleo. Esses recursos seriam destinados a fazer o colchão de proteção contra
eventuais elevações do preço do barril de petróleo internacional e também do dólar. No entanto,
mais de 50% dos recursos apurados pela CIDE, a quase totalidade,  seriam destinados à construção
e recuperação das rodovias no País e uma pequena parcela ao meio ambiente, para recuperação de
áreas degradadas pela atividade do petróleo.

Ora, estamos denunciando a reserva de contingência da CIDE. Como é que podem ser
transferidos mais de 7 bilhões de reais para reserva de contingência quando temos alocados ao
Ministério dos Transportes 1 bilhão 823 milhões de reais? E esse valor é para um país que não tem
estradas; as poucas existentes estão em franco processo de deterioração. Lamento, mas esse é o
Orçamento que temos para 2004 no que tange à Infra-Estrutura.

Chamo a atenção do Relator para o Quadro X, na página 13 do relatório, que a meu ver,
contém um equívoco. Na relação de investimento do Sistema ELETROBRÁS, entre 2004 e 2002,
constam 21% a mais do que foi liquidado em 2002. Não podemos usar como premissa o que foi
liquidado sobre o que está sendo autorizado pelo Congresso Nacional, ou o que está sendo
autorizado sobre o que foi liquidado. Temos de usar o mesmo peso e a mesma medida: autorização
com autorização, liquidação com liquidação. Na relação de 2004, que contém, no PL, 4 bilhões e
123 milhões de reais para o Sistema ELETROBRÁS, tem de constar não 21% a mais e, sim, 17% a
menos, porque é o que foi autorizado no projeto de lei votado pelo Congresso Nacional em 2002.

Considero que aqui há um equívoco que precisa ser reparado. Não chega a ser erro do
Relator, apenas um equívoco. Isso é uma demonstração de que, em relação a 2002, houve uma
redução de 17% dos investimentos. Em relação a 2003, houve um aumento de 6%, com o que foi
votado e autorizado pelo Congresso Nacional.

Foram executados no Ministério de Minas e Energia até 5 de dezembro de 2003 apenas
7,42% do que foi autorizado, ou seja, 9 milhões, 989 mil e 280 reais. Esses dados foram levantados
pelos últimos resultados disponíveis no SIAF.

O Ministério dos Transportes não teve sorte melhor: dos 3 bilhões, 153 milhões, que foram
autorizados pelo Congresso Nacional, ficou com apenas 7,18%.

Espero que o Governo, o Relator, os Líderes do Governo nesta Comissão cumpram o que
estão dizendo. Este Orçamento está mais magro. Em compensação, o Governo executará essa lei
orçamentária.

Teria muito mais informações a dar, mas infelizmente o tempo é exíguo, Voltarei a discutir
numa próxima oportunidade.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço aos interlocutores que sejam
breves, já que há outros relatórios a serem votados. Precisamos terminar esse serviço hoje ou
amanhã de madrugada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É tradição, Sr. Presidente. Se não houver
madrugada, esta Comissão não funciona.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Esclareço que a autoconvocação do
Congresso Nacional vai até o dia 20. Portanto, até o dia 19, pelo menos, devemos votar o relatório
geral, a fim de que seja encaminhado a plenário e, no dia 20, votarmos no Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - A assessoria ajudará.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Claudio

Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. fosse tolerante

comigo, como tem sido com os demais companheiros da Comissão. Aliás, é um traço da
personalidade de V.Exa. a tolerância.

Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, este relatório, enaltecendo a competência do
nobre Deputado José Borba, traz alguns prejuízos ao nosso Estado, a Bahia, em função da
distorção existente na proposta original, tendo em vista o que foi retirado.

Fiz aqui alguns levantamentos e verifiquei que a Bahia sai extremamente prejudicada na
parte de manutenção das rodovias federais. Foram retirados 23 milhões de reais. O Deputado João
Leão está sentado à mesa e sabe que há BRs em estado deplorável. A BR-242, no entroncamento
com a 116, do Posto Paraguaçu até a região de Barreiras, está em estado deplorável. Esses recursos
diminuiriam o Custo Brasil, melhorariam a condição da logística nacional, principalmente no
Estado da Bahia, que tem na vertente do turismo a base de sua economia.

Fiquei extremamente surpreso com esse corte de 23 milhões de reais nos recursos de
manutenção das rodovias federais. Há trechos da BR-116 que estão causando desvio do nosso
Estado para outros no fluxo de veículos pesados e de carros de passeio.

De igual forma, uma obra importante, o Canal de Navegação da Hidrovia do São Francisco,
teve perda de 3 milhões de reais.

Ora, Sr. Presidente, travamos uma luta muito grande. O Vice-Presidente da República, que é
do Partido Liberal, por determinação do Sr. Presidente Lula, deseja fazer a transposição do Rio São
Francisco. É uma prioridade do Governo. Como fazer a transposição sem preservar os mananciais
do Rio São Francisco e sem, primeiro, fazer o Canal de Navegação da Hidrovia?

Perdoe-me nobre Relator José Borba, mas não é possível trazer prejuízos a programas
estratégicos de desenvolvimento econômico sustentável no nosso Estado da Bahia.

Até percebo a intenção do Relator de querer criar um critério, mas gostaria de ouvir de
S.Exa. o critério utilizado para fazer esse corte: se foi linear ou em cima de determinadas ações que
poderiam ser repostas mais à frente. Li atentamente o relatório de S.Exa. e não consegui perceber o
critério desses cortes lineares. A Bahia, pela proposta original de 141 milhões de reais, teve um
acréscimo de 28 milhões e 250 mil reais, mas perdeu 44 milhões de reais, ou seja, teve uma perda
considerável de 16 milhões de reais.

Deputado José Borba, Relator desta matéria, no Comitê de Avaliação de Emendas não há
recursos para que possamos crescer. O Relator terá dificuldades muito grandes. A situação é
gravíssima. Queremos o compromisso do Relator para recuperar esses recursos, principalmente na
manutenção das rodovias.

Sou um Deputado cujos eleitores basicamente são do interior. Na BR-324, no trecho de
Tanquinho até Capim Grosso, não há como passar. Estou dando exemplos reais porque viajo de
veículo. A situação está lamentável. Se perdermos esses recursos, não haverá como repô-los e
passaremos mais 1 ano de dificuldades com problemas de mortes e fretes.

Nobre Deputado José Borba, pela amizade e admiração que tenho por V.Exa. e pelo
aprendizado que tive com V.Exa. nesta Comissão, por favor, reponha esses recursos.

Antes de concluir, quero dizer que temos de mudar o procedimento de definição do relatório.
De todos os recursos disponibilizados, temos, só para juros e amortizações da dívida, 884 milhões
de reais; para contingenciamento nas operações especiais, temos 7 bilhões e 371 milhões de reais.
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O que é isso? Nossas estradas têm problemas e daremos 7 bilhões para verbas de
contingenciamento, para pagar juros internacionais? Não posso aceitar isso. Espero que, nos
destaques, consigamos recompor a perda da Bahia, resguardando os interesses nacionais.

O nobre Relator expõe que a CIDE está tendo desvio de finalidade. O próprio relatório
reconhece isso ao tratar da condição que não tem sido aplicada totalmente, mantendo grande parte
retida na reserva de contingência e para pagamentos, por exemplo, do Auxílio-Gás e outros. A CIDE,
que custa caro ao povo brasileiro, está sendo desviada. Quer dizer, não há recursos, e os que temos
são cortados.

Nobre Relator, pelo elevado espírito público de V.Exa., ajude a Bahia. Queria esse
compromisso de V.Exa. para conseguirmos repor os recursos. Isso demonstraria a prestação de um
grande serviço ao nosso Estado, aos baianos e principalmente à economia do País, que se baseia
muito no turismo baiano e na nossa agricultura.

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

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, devemos seguir o Regimento
Interno. Caso contrário, não terminaremos tão cedo esta reunião. Cada Parlamentar não pode falar
durante 10 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro
Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado José Borba,
inicialmente, gostaria de parabenizá-lo pela forma equilibrada, sensata e correta com que V.Exa. fez
o seu relatório. Lamentamos que V.Exa. não tenha tido os recursos necessários para atender à
demanda das emendas, porque o setor de infra-estrutura, principalmente o rodoviário e o
ferroviário, demanda grande quantidade de recursos, como aconteceu com os relatórios dessa área
nos anos anteriores. Infelizmente, este ano, como sabemos, os recursos são escassos, mas V.Exa.,
com equilíbrio, apresentou um relatório que não poderia ser melhor.

Apresentamos 7 destaques às emendas, 6 do Estado de Goiás e 1 da Comissão de Viação e
Transportes. Oferecemos um destaque com relação à construção de trechos rodoviários no Estado
de Goiás justamente para atender à pavimentação das BRs-414 e 080. A BR-414 liga a cidade de
Niquelândia a Cocalzinho. Grande parte desta rodovia está pavimentada. Faltam somente 28
quilômetros para chegar até o distrito de Dois Irmãos. Com isso, Niquelândia estaria ligada a
Brasília por rodovia pavimentada. A BR-080, da mesma forma, liga o povoado de Dois Irmãos a
Barro Alto, ou seja, a região norte do Estado à Capital federal por asfalto.

Apresentamos também outro destaque para a conclusão da duplicação da BR-153, ligando
Aparecida de Goiânia a Itumbiara. Essa rodovia, Sr. Relator, é de grande importância para o Estado
de Goiás, pois liga a nossa Capital à Região Sudeste do País. Ela tem um volume de tráfego bem
intenso, com mais de 10.000 veículos/dia de carga. Essa duplicação é de fundamental importância
para a consolidação do desenvolvimento do nosso Estado. Nesse sentido, gostaria que V.Exa.
atendesse ao nosso destaque e o encaminhasse como obra indicativa para o Relator-Geral.

Apresentamos ainda destaque para o atendimento da Ferrovia Norte-Sul. Dispensa também
falar de sua importância para todo o Centro-Oeste brasileiro. Podemos dizer que ela é a ferrovia de
integração nacional, pois liga o Norte e o Nordeste do País ao Centro-Oeste e ao Sul. Ela está sendo
construída a partir de Goiânia em direção ao trecho que vem do Maranhão para o Estado de
Tocantins. V.Exa. já disponibilizou 8 milhões de reais, o que é pouco para dar continuidade à
construção da Ferrovia Norte-Sul.

Apresentamos ainda 3 destaques, Sr. Relator: um para a construção do Anel Viário de
Anápolis; outro para a construção da BR-070, principalmente no trecho que liga Brasília a Águas
Lindas, uma cidade bastante populosa próxima à Capital; e mais outro para a duplicação da BR-
020, ligando Planaltina a Formosa, no entorno do Distrito Federal, uma rodovia muito importante
que deverá ser construída pelo DER/DF através de um convênio com o DNIT. Essa é uma emenda
apresentada pela bancada do Distrito Federal.

Eram estas as nossas considerações. Finalizo parabenizando V.Exa. pelo excelente trabalho
apresentado à nossa Comissão.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado José Borba, Sras. e

Srs. Parlamentares, esta Comissão está conseguindo piorar a proposta orçamentária do Executivo.
É lamentável que o Congresso Nacional, que deveria melhorar a proposta orçamentária vinda

do Executivo, a esteja piorando. A Comissão está parindo um monstro, composto por estes sub-
relatórios.

Ao analisarmos o relatório do meu querido amigo, Deputado José Borba, veremos que, dos
27 Estados, 19 ganham, 7 perdem e 1 empata. O Relator conseguiu melhorar a situação de 19
Estados em detrimento de 7, que cito, a pedido do meu amigo Machado: Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Alagoas, Bahia, a mais prejudicada, Paraíba, Sergipe e Paraná.

Vejam V.Exas. que a Sub-Relatoria consegue mudar para pior uma proposta orçamentária
vinda do Executivo. Se se mantivesse a proposta orçamentária do Governo, ela seria muito melhor
do que a que está sendo apresentada pela Sub-Relatoria.

Sr. Presidente, qual a função do Comitê de Emendas, que não teve competência para
melhorar essas distorções provocadas pela Sub-Relatoria? O Comitê de Emendas simplesmente não
atuou onde deveria ter uma ação importante na equalização dessas distorções aqui apresentadas
pelos sub-relatórios.

Para o Ministério de Minas e Energia, o PL manda 1 milhão e 80 mil reais, mas a Sub-
Relatoria consegue cancelar desse valor 432.000 reais, meu caro Senador Sérgio Guerra, ou seja,
quase 50% de cancelamento num valor tão pequeno, mas tão importante para o sistema de rede
elétrica convencional.

Se analisarmos a situação do DNIT, observaremos que na restauração de rodovias federais
cancela-se 23 milhões de reais numa proposta do Governo de 76 milhões de reais. A Bahia, a
segunda maior malha rodoviária do País, continuará com suas estradas esburacadas não por culpa
do Governo Federal, mas do Congresso Nacional, que está retirando recursos aqui mandados pelo
Governo Federal para restaurar as estradas da Bahia. Todos sabemos que, quando chega aqui a
proposta orçamentária do Executivo, já sofreu vários cortes do Ministério dos Transportes, porque
passa por várias instâncias, que fazem seus devidos cortes.

De uma proposta do Governo de 13 milhões e 900 mil reais, aqui se corta 4 milhões e 170
mil reais da conservação rotineira de rodovias.

Sr. Presidente e meus queridos pares, na adequação de trechos rodoviários da BR-101, o
Governo manda a proposta de 4 milhões e 400 mil reais e aqui se tira 1 milhão e 320 mil reais em
adequação de trecho rodoviário.

Para um trecho rodoviário na BR-116 faltam poucos quilômetros, mas há muito tempo já se
tenta sua conclusão. Agora vem uma proposta insuficiente para a sua conclusão e ela sofre um
corte de 7 milhões e 500 mil reais.

Na construção de contornos rodoviários, a Sub-Relatoria corta 50%. De 10 milhões, a Sub-
Relatoria corta 5 milhões, deixando apenas a metade da proposta vinda do Governo.

No melhoramento do canal de navegação do São Francisco, cortaram 30%. O Governo
Federal tem dito a todo instante que é prioridade de sua administração a revitalização do São
Francisco, sua transposição e os recursos para melhoria da navegabilidade do rio, fator econômico
importante para diminuir os custos no transporte de toda aquela produção do oeste da Bahia.
Cortar 30%, Sr. Presidente, é um absurdo.

Está-se parindo um monstro. O Orçamento que veio da União já foi criticado por ser enxuto,
magro, esquelético. A Comissão de Orçamento consegue torná-lo mais magro e não atende às
necessidades do povo brasileiro, muito menos do meu Estado, a Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ouvi atentamente

os pronunciamentos dos Deputados Pauderney Avelino, Claudio Cajado, Pedro Chaves e, por
último, do Deputado José Rocha.

Tivemos a alegria e a satisfação de merecer do nosso Líder Eunício Oliveira a indicação para
ser Sub-Relator dessa Área Temática tão importante, que é a Infra-Estrutura. A alegria veio também
recheada da quota de sacrifício e da preocupação, porque sabíamos que tínhamos à frente grandes
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dificuldades, pois dividir o bolo farto é fácil, mas equacionar o bolo minguado não é tarefa fácil.
Contudo, com todas essas dificuldades, fomos aos poucos encontrando a solução.

Certamente, se Deus quiser, chegaremos ao final a bom termo. Essa ação não foi individual,
mas conjunta e nasceu da preocupação de cada Parlamentar que está aqui. Estamos apenas de
passagem por esta Casa, pois o nosso assento oficial, original, de fato e de direito é onde está cada
companheiro, defendendo os interesses do seu Estado, dos seus Municípios, do nosso País. Não nos
tem faltado em nenhum momento o nosso Presidente, as assessorias, por intermédio da Mirna e de
toda a equipe altamente eficiente, e estamos construindo uma saída que, ao final, não trará maiores
prejuízos.

Era sabido e esperado que não nos restava outra alternativa, nem a este Sub-Relator que
lhes fala, nem aos 9 outros colegas companheiros que têm essa tarefa e essa função em face da
elaboração do Orçamento para 2004. Contudo, entendo que tínhamos muito poucas alternativas.
Dentre elas, o parecer preliminar, que nos esclareceu que tínhamos apenas uma via, uma
metodologia capaz de ser um pouco menos injusta. Não deixa de ser, mas foi a que alcançamos e a
de que dispomos para trazer a bom termo, até o momento, este relatório.

Está de parabéns o Estado da Bahia, com seus representantes vigilantes, cobrando ao pé da
letra, porque não querem ver o seu Estado no prejuízo, assim como o Paraná, do qual tenho orgulho
de ser representante, por aplicarem o mesmo peso e a mesma medida.

Respaldamo-nos frente ao colegiado de pares, companheiros Deputados e Deputadas que
formam esta Comissão de Orçamento, no trabalho diuturno e na forma com que foi escalado cada
um. Convenci-me de que as ações eram todas convergentes para um só ponto: o do equilíbrio, da
justiça e do atendimento, no mínimo, razoável.

Deputado Pedro Chaves, V.Exa. nunca mediu esforços para dar sua contribuição e, ao
mesmo tempo, cumprir seu papel, como bem está fazendo, ao fazer esta cobrança bem feita, a
tempo, à altura, respaldada em todos os direitos.

Não é diferente o alerta do nosso querido Pauderney Avelino, quando aponta, ressalta,
chama a atenção e mostra que temos de estar atentos para que o Orçamento de 2004 seja eficiente.

Posso afirmar-lhes com otimismo que, neste ano, na Comissão de Orçamento, o Presidente,
o Relator, seus membros, os comitês, todos têm trabalhado de forma colegiada e absolutamente
transparente, o que nos tranqüiliza e nos dá condições de desenvolver o trabalho.

Querido Senador Sérgio Guerra, estamos pavimentando uma via que dará acesso aos
recursos e tornará possível, por meio do consenso e do bom senso, repararmos e ajustarmos essas
visíveis distorções promovidas e provocadas pelo pouco instrumento de que dispomos nesta fase da
Relatoria.

Contamos com a compreensão do nosso Relator-Geral. Haveremos de contar com recursos
capazes de reparar essas diferenças gritantes. Que a perda venha para o empate e que este produza
alguns ganhos. O nosso pensamento e a nossa missão é chegar ao nosso Estado e dizer que o
Orçamento para o exercício de 2004 é um tanto diferente e até menor do que para 2003.

Com a nova metodologia e com o pensamento do Presidente Lula, esperamos um Orçamento
mais exeqüível. O que for alocado será realizado em benefício dos Estados e de um Brasil mais
promissor.

Por ocasião das indicações para o Relator-Geral e da defesa do destaque que faremos,
certamente, como todos, participaremos de forma coletiva da realização de um Orçamento para
encaminhar a votação tranqüila, acordada e na expectativa do tempo que desejamos  para fechar,
em bom tempo e a bom termo, tudo isso que se faz necessário para a continuidade dos nossos
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - As discussões estão encerradas.
Com a palavra o Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.

Parlamentares, lendo o relatório da Infra-Estrutura, que é composto de 3 Ministérios: dos
Transportes, de Minas e Energia e de Comunicações, verifico que não é fácil — até reconhecemos as
dificuldades do Relator, Deputado José Borba — adequar tão poucos recursos ao número de
emendas apresentadas para 3 Ministérios. Temos que reconhecer a dificuldade do Relator de
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contemplar todos os Estados da Federação, além de incluir 206 emendas apresentadas nesses 3
Ministérios, emendas essas de bancada, de Comissão, regionais e, apesar de reduzidas, individuais.

Precisamos reconhecer o trabalho desempenhado pelo Relator, que não poderia ter
encontrado outra solução para atender a todos os Estados da Federação de forma mais ou menos
proporcional. Precisamos aprovar o seu relatório e contar com seu apoio, para que, dentro da
previsão de aumento de arrecadação, levemos sua contribuição por meio das indicações dos
destaques apresentados.

Solicitamos da Relatoria-Geral a contemplação de todos os Estados, especificamente do
Nordeste, para que aprovemos o relatório e o encaminhemos ao Plenário do Congresso Nacional.

Era o que tinha a dizer.
Agradeço a V.Exa. a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Paulo

Kobayashi.
O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.

Congressistas, José Serra, Presidente Nacional da nossa legenda, o PSDB, costuma dizer que na
administração pública há 2 coisas muito difíceis: uma é arranjar dinheiro para tudo que falta;
outra, é saber gastar esse dinheiro.

Participei intensamente, no ano passado, da elaboração do Orçamento de 2003, em
execução, e muito especialmente no Relatório Setorial de Infra-Estrutura destinado à área de
transporte. Estávamos sob a égide da recém-criada CIDE, que gerava a expectativa de muitos
investimentos no primeiro ano de governo na área de transportes, inclusive sob a coordenação de
uma comissão mista, através do chamado comitê ou conselho de transição entre o Governo que saía
e o que entrava.

Nobre Presidente, nobre Relator, estamos no dia 16 para 17 de dezembro de 2003. Salvo o
custeio na área de investimento, nada, nada, nada aconteceu. Percentualmente, não chega aos 5%
de investimento em qualquer Estado que se analise ou em qualquer rubrica que se procure. Havia o
orçamentário? Havia. Havia o financeiro? Sim. Há obras? Há continuidade de trabalho? Não. Este
Governo, as Lideranças deste Governo nesta Comissão e os Ministros correspondentes garantem
que este ano haverá muito menos investimentos. O Deputado José Borba é a maior vítima disso na
hora em que se depara com o volume de investimentos que será concretizado.

Falo por São Paulo, Estado que se vangloria de, pelas expectativas e levantamentos,
colaborar com mais de 60% da arrecadação dessa tal CIDE.  Contudo, felizmente, tem uma rede
rodoferroviária, principalmente rodoviária, ligada só à estrutura financeira do Estado e muito pouco
dependente da União. Por isso, limitamo-nos a 2 emendas da bancada paulista para a questão
orçamentária na área de transporte, mais concentradamente no Rodoanel, que é uma obra
nacional, de convênio do Governo Federal com o estadual e até municipal, não cumprido, mas que é
fundamental para São Paulo e para o transporte do Sul para o Norte e o Nordeste, sem passar pela
cidade de São Paulo.

É somente nessa obra e nesta emenda que peço o auxílio do Sub-Relator, a quem parabenizo
pela conclusão do relatório .

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra a Deputada Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, nobre Relator, Deputado José

Borba, na semana passada, saí daqui feliz, entendendo que de alguma maneira o Rio de Janeiro, na
questão de Angra III, tinha ganho o dinheiro. Aliás, as bancadas de todos os Estados vieram
conversar com a do Rio de Janeiro e disseram que a bancada do Rio de Janeiro, a exemplo da do
Rio Grande do Sul, porque havia feito emendas para suas usinas, teria valores muito altos. Qual
não foi minha surpresa quando verifiquei que os tais 65 milhões de reais nada mais são que um
simples remanejamento do Orçamento das estatais.

Nos cancelamentos, página 57, V.Exa. cancelou 65 milhões, 627 mil e 250 reais, que é
exatamente o valor dado a Angra III, o que significa dizer que o Rio de Janeiro não ganhou um
tostão. Apenas houve um remanejamento dentro do Orçamento do Rio, nas estatais, para Angra III,
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o que não poderia ser diferente, nobre Relator. Agradeço a V.Exa. por esse remanejamento. Quero
deixar claro às outras bancadas que o Rio de Janeiro não ganhou nada além do que já tinha. Ao
contrário. Na medida em que subiu na listagem, ficou prejudicado em relação aos outros Estados
no Comitê de Emendas.

Nobre Relator, quero inicialmente parabenizá-lo pelo esforço. Em função do superávit e não
podendo trabalhar com a questão da CIDE, V.Exa. deve ter tido graves dificuldades na execução
desse Sub-Relatório. Peço a V.Exa. que reveja, inicialmente no Destaque nº 2, a questão específica
da usina termelétrica de Angra III, que é uma prioridade nacional e da bancada do Rio, na medida
em que estamos gerando energia para todo o País, mais especificamente para o Estado do Rio de
Janeiro.

Apresentamos ainda, nobre Relator, o Destaque nº 3, que trata da dragagem dos portos do
Estado do Rio de Janeiro. V.Exa. deve saber que apenas 3% das mercadorias brasileiras negociadas
no mercado exterior são transportadas por navios brasileiros. Por quê? Porque os portos estão
absolutamente assoreados e não têm condição nenhuma de receber novos navios, de fomentar,
portanto, a Marinha Mercante. Então, nosso primeiro destaque, o de nº 3, é no sentido de aumentar
os valores ali descritos.

O pátio de manobras de Barra Mansa, nobre Relator, se encontra no meio da cidade.
Portanto, há hospitais de um lado e igrejas do outro; residências de um lado, cinemas do outro.
Enfim, a cidade é cortada pela metade com o eixo rodoviário, que tem de ser retirado daquela região
para que Barra Mansa volte a crescer.

Nobre Relator, o Destaque nº 4 é para que V.Exa. possa envidar os esforços necessários no
sentido de aumentar os recursos.

O Destaque nº 5 tem 2 objetivos. O primeiro, obviamente, trata dos pontos críticos do nosso
Estado, da eliminação nas BRs-101, 354, 356, 393, 493 e 494, e a conclusão de 2 pontes no
noroeste fluminense, que foram iniciadas em razão do trabalho da bancada nesta Comissão. Nobre
Relator, os valores apresentados são absolutamente inócuos para a elaboração desses trabalhos.
Mas, além disso, há necessidade de mudança do texto do subtítulo. Portanto, no Destaque nº 5, nos
esclarecimentos adicionais, é necessária a aprovação do destaque no que diz respeito ao subtítulo.

O Destaque nº 6 — inclusive consta um documento da bancada —, da mesma maneira, é
uma emenda que trata do arco rodoviário do Estado do Rio de Janeiro absolutamente importante
para nossa economia, absolutamente importante para o Porto de Sepetiba, para todo o escoamento,
e também houve um erro de interpretação do subtítulo. Portanto, há um novo documento pedindo a
alteração do subtítulo para a construção do arco rodoviário do Rio de Janeiro, construção do trecho
do entroncamento BR-493/BR-101, BR-493/BR-116, entroncamento da BR-040, BR-116,
Paracambi, e BR-101, Itacuruçá e Porto de Sepetiba.

O Destaque nº 6, nobre Relator, trata especificamente do aumento dos recursos, porque fico
imaginando que, com 12 milhões, é impossível a construção do arco rodoviário do Estado do Rio de
Janeiro, obra da maior importância para o Estado e para todos os Municípios da região, incluindo a
Baixada Fluminense e a Região dos Lagos, além do Porto de Sepetiba. Então, esse destaque trata da
questão financeira, mas também da substituição do subtítulo.

Quanto ao Destaque nº 1...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Laura Carneiro, o tempo de

V.Exa. está esgotado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já vou terminar, Sr. Presidente.
Quanto ao Destaque nº 1, é um destaque de recomposição. Fico imaginando que V.Exa. não

terá como recompor os recursos. Por isso, desde já, retiro o Destaque nº 1 e vou apresentá-lo numa
segunda fase, quando o Relator-Geral, espero, consiga entender que o Rio de Janeiro não recebeu
um tostão a mais. Apenas houve, na questão de Angra III, remanejamento de recursos, diferente do
Rio Grande do Sul, que recebeu a mais do orçamento das estatais. O Rio de Janeiro teve um
cancelamento de 65 milhões e apenas esses mesmos valores foram aditados à emenda de Angra III.

Agradeço a V.Exa., sabe dora de que não é por sua vontade que os valores não foram
aumentados, mas por absoluta falta de recursos que lhe foram dados na qualidade de Sub-Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Gonzaga
Patriota.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, Sr.
Relator, inicialmente quero encaminhar requerimento a V.Exa. destinado ao Relator-Geral. Virou
costume do Ministério do Planejamento meter a mão no dinheiro da Polícia Rodoviária Federal, da
Fonte 150 para a Fonte 100, pagamento de pessoal. Uns guardas estão morrendo, outros roubando,
e estão tentando tirar 71 milhões este ano. E não podem, porque a lei não permite. Peço a V.Exa.
que encaminhe esse requerimento ao Relator-Geral para devolver esse dinheiro ao Ministério da
Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. será atendido.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Segundo, quero dizer ao eminente Relator de

Infra-Estrutura que Pernambuco está satisfeito com os 11 milhões, em que pese no ano passado
terem ido 89. Quando digo 11, V.Exa. vai dizer: “Mas eu mandei 29”. Mas V.Exa. deu com uma mão
e tirou com a outra, porque, para a BR-232, V.Exa. deu 10, mas tirou 4.500; para Suape, V.Exa.
deu 10, mas tirou 3, e assim por diante. Não gostaria de  reclamar, porque sei dos problemas que
estão acontecendo aqui, mas, Deputado José Borba, peço a atenção de V.Exa. para a Emenda nº
004 da Comissão de Transportes. São pontos críticos. Quando justificamos esses pontos críticos,
incluímos a ponte Petrolina/Juazeiro, na BR-408, que caiu recentemente.

O Presidente da República pediu ao Ministro dos Transportes para ir a Petrolina. E lá S.Exa.
investiu 4 milhões. Recuperou parte dos cabos danificados da ponte, e o trânsito sobre a Barragem
de Sobradinho voltou a ser feito pela Ponte Presidente Dutra, Petrolina/Juazeiro. Isso interliga todo
o Nordeste ao Sul do País. Lamentavelmente, no Orçamento da União, não há nenhum centavo, e
nós conseguimos colocar no PPA.

Peço a V.Exa., já que abriu a janela, como se diz, nesses pontos críticos para a ponte
Petrolina/Juazeiro, que atenda à Emenda nº 4, talvez não com o dinheiro necessário para terminar,
mas pelo menos para dar continuidade a esse trânsito que voltou a ser efetuado pela ponte.

Parabenizo V.Exa. pelo trabalho e me coloco à disposição.
O Presidente Gilberto Mestrinho poderá perguntar por que o Deputado Gonzaga Patriota,

que briga há 10, 15 anos, não apareceu mais. Esta Comissão faz de conta que existe. Criamos
expectativas nos Estados e Municípios de que vamos construir obras — Transnordestina, BR-232 —
, mas o dinheiro não sai. Por isso, este ano eu me reservei o direito de não falar não fosse o
problema da ponte Petrolina/Juazeiro.

Sr. Presidente, estes os argumentos em favor da emenda da Comissão de Transportes.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.

Deputados, inicialmente gostaria de agradecer ao Deputado Wilson Santiago por seu
questionamento. S.Exa. é nosso companheiro de bancada, do meu querido PMDB, e nos ajudou a
construir uma compreensão frente ao que expus há pouco, diminuto recurso de que dispõe esta
Relatoria, mas também pela disposição de construir juntos uma solução.

De igual forma, respondo ao Deputado Paulo Kobayashi pela experiência de já pertencer a
esta Comissão há tantos anos e ter sido também Relator de importante área temática, que é a Infra-
Estrutura.

Recebo com bastante atenção a preocupação da Deputada Laura Carneiro sobre o que ganha
e perde o Rio de Janeiro. Está de parabéns a bancada do Rio de Janeiro, especialmente
representada pela Deputada, por sua determinação, capacidade e facilidade em se conduzir entre os
colegas. S.Exa. defende com muita veemência os interesses do seu Estado, mas sabe avaliar, por
sua larga experiência, as dificuldades com que trabalhamos. Contudo, naquele momento em que a
Deputada sinalizou a questão de Angra, realmente não houve nenhum ganho, mas remanejamento
administrado, com vistas ao futuro. Logicamente, se não tivéssemos feito o remanejamento,
certamente isso seria cobrado nos destaques. Contudo, ele veio a tempo.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

239

Por outro lado, conseguimos produzir o acordo, a fim de retirá-lo para que não pesasse na
média do Estado do Rio de Janeiro, continuasse a fazer os seus pleitos e tivesse os atendimentos
equilibrados. É o que desejamos, o que esperamos e o que vamos construir.

Quanto aos destaques mencionados, vamos acompanhá-los, ainda que não seja na fase até
mesmo do destaque, e fazer as indicações que nos cabem ao Relator-Geral, para que juntos
possamos conquistar esses ganhos, de modo a não deixar o Rio de Janeiro insatisfeito. O mesmo
procedimento será adotado em relação aos demais Estados. Todos aqueles Estados que estiverem
no prejuízo, no nosso Colegiado certamente serão defendidos e terão suas falhas reparadas.

Deputado Gonzaga Patriota, agradeço a V.Exa. a avaliação, a sua análise profunda e a sua
compreensão. Entendo que o Relator retirou com uma mão e devolveu com a outra, mas não era do
meu propósito, e, sim, da condicionante de que dispunha. Não havia outra alternativa, mas sempre
procurei um atendimento equilibrado e me preocupei em que não houvesse um Estado com mais a
perder do que a ganhar. Pelo menos conseguimos equilibrar e deixar uma margem para, juntos,
avançar no relatório-geral. Nossa indicação será feita tanto quanto o nosso acompanhamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Carlos
Nader.

O SR. DEPUTADO CARLOS NADER - Sr. Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, Sr.
Relator, Deputado José Borba, Sras. e Srs. Parlamentares, quero dizer que apresentei o
Requerimento de Destaque nº 00077 que fala sobre a adequação ferroviária do Pátio de Manobras
de Barra Mansa do Estado do Rio de Janeiro.

Tal feixe ferroviário segrega o território do Município de Barra Mansa ao meio, inclusive seu
centro urbano, deixando de um lado colégios, hospitais e serviços e, de outro, o centro comercial de
vital importância para sua economia. Inúmeras vidas se perderam ao longo dos anos, atropeladas
pelas composições que lá transitam diariamente.

Sr. Presidente, é portanto fundamental a remoção do Pátio de Manobras, revitalizando,
assim, o seu centro comercial. Logo, gostaria de fazer um apelo ao nobre Relator para que reponha
os recursos referentes a 150 milhões de reais, inclusos no meu destaque. E quero me associar
também aos destaques apresentados nesta Comissão pela bancada do Rio de Janeiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Relator, mais uma vez fazendo um apelo a V.Exa. e
parabenizando-o pelo competente relatório.

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

Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado José Borba,

Sras. e Srs. Congressistas, mais uma vez, quero lembrar que o Programa de Manutenção da Malha
Rodoviária Federal apresenta um decréscimo de 22% neste ano e o Programa Corredores de
Transportes uma redução de 66% em relação aos valores autorizados em 2003.

No momento em que temos uma safra batendo novo recorde no País e com tendência ao
crescimento — este ano foram 125 milhões de toneladas, com perspectivas em 2006/2007 de 150
milhões de toneladas —, vemos constantemente recursos da Área de Infra-Estrutura e Transportes
serem diminuídos do Orçamento da União.

Gostaria de falar particularmente do meu Estado, o Paraná, que teve entre diferença de
cancelamentos e acréscimos algo em torno de 10 milhões de reais.

O Relator, Deputado José Borba, dentro da limitação que lhe foi determinada, fez um
trabalho que, tenho certeza, procurou equilibrar o Orçamento, mas precisamos deixar registrado
que o Estado do Paraná, mais uma vez, acaba ficando com os recursos consignados para a área de
transportes, para nós muito importante, muito aquém de sua necessidade. Temos de buscar isso no
parecer final, a fim de diminuir essas desigualdades. Da mesma forma, na construção de rodovias
federais, estamos apresentando diversos destaques para aumentar os recursos do Estado do
Paraná.

Na área de energia, os recursos consignados estão muito aquém das necessidades do
Estado, principalmente neste momento em que o novo modelo do setor elétrico foi infelizmente
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encaminhado a este Congresso por medida provisória, o que vai fazer com que os investimentos
privados no setor de energia desapareçam do nosso País.

O próprio fato de o modelo ter sido enviado por medida provisória já é fator que afugenta o
investimento, além do que, por ter propostas estatizantes, vai com certeza diminuir, senão afastar
totalmente, o volume de recursos da iniciativa privada. Por isso, seriam necessários mais
investimentos da área governamental, pois com este Orçamento, com certeza, teremos muitas
dificuldades. A preocupação maior é que, sem investimentos, teremos a possibilidade real de
apagão, não num futuro muito distante, mas a curto prazo, porque os investimentos com certeza
não acontecerão, com esse modelo, nos próximos anos.

Para finalizar, gostaria de agradecer ao Relator pelo acolhimento de emenda da Comissão de
Minas e Energia para a unidade da PETROBRAS de São Mateus do Sul, unidade do xisto, que tem
tido grande desenvolvimento em tecnologia e também uma produção muito importantes para o
Paraná.

Era o que tinha a dizer e muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro

Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Relator,

Deputado José Borba, meus parabéns pelo brilhante trabalho apresentado por V.Exa.
Quero testemunhar, nesta sessão, que V.Exa. foi um herói. Digo isso, porque há 7 anos fui

Relator-Setorial dessa área e dispus naquele momento de 1 bilhão e 100 milhões de reais para
atender às emendas dos Parlamentares. Não creio que V.Exa. tenha tido a metade disso. No
entanto, fez um trabalho em que todos os interesses foram atendidos — não digo de forma
igualitária ou equânime, mas dentro do possível todos foram atendidos quase satisfatoriamente.
Digo quase, porque a satisfação total só virá com a complementação que o Relator-Geral irá fazer,
graças ao esforço e à colaboração de V.Exa.

Na oportunidade, quero pedir a V.Exa. que envide todos os esforços junto ao Relator-Geral
no sentido de que examine os destaques apresentados por todos os membros desta Comissão e,
dentro dos recursos de que ainda dispõe, nos atenda da melhor forma possível, especialmente o
Maranhão, porque, justiça se faça, Sr. Relator, V.Exa. deveria ter aquinhoado esse Estado com
melhores recursos.

Peço a V.Exa. que anote os destaques de nºs 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95. São esses os
destaques de minha autoria.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. pelo espírito público que manteve na condução dos
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Ricardo
Barros. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de

ter o privilégio da atenção do Relator. Considero este relatório o mais importante da peça
orçamentária no que diz respeito aos programas de investimento, não só pelos Ministérios
envolvidos, mas sobretudo pelas empresas.

É muito comum, principalmente para nós que compomos a base de sustentação do Governo,
ouvirmos grandes clamores de insatisfação por parte da Oposição, inclusive alguns são até
procedentes. Noto que há silêncio em relação àquilo que é relevante e que passa despercebido por
muitos, conforme o programa de investimento das empresas estatais. Há um deslocamento
extremamente significativo. Esperamos que haja, de fato, uma realização. Esperamos que o
programa da PETROBRAS e o novo modelo energético possam dar guarida à arrancada de
investimento em nossa sociedade.

Há outro fato pouco identificado por nós e que me assusta profundamente, Deputado
Pauderney Avelino: a relação numerosa de obras que estão enquadradas com diferentes graus de
irregularidade.

Apenas no Estado do Espírito Santo, há 7 grandes obras impactadas com a marca de
irregularidade. São Paulo e Rio Grande do Sul não são diferentes.
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Sr. Presidente, não adianta simplesmente batalharmos. Vejo representantes de vários
Estados relevantes, carentes, que têm, de maneira construtiva, apontado para a necessidade de
resgate do investimento, sobretudo no setor rodoviário. Observo certo desconhecimento ou falta de
percepção para as obras que pararam em razão de fato gravíssimo e que ao mesmo tempo não
incomodam. Na realidade, passam a ser até mais importantes, porque bloqueiam o recebimento de
recursos orçamentários.

Deixo registrada essa nossa preocupação. Peço aos Parlamentares que, ao apresentarem
legítimas, oportunas e necessárias emendas, se preocupem com a viabilidade da desobstrução de
irregularidades das obras junto ao Tribunal de Contas e aos Governos Estadual e Federal.

Cumprimento o Relator pelo trabalho. O valor para o Distrito Federal era bem maior,
Deputado José Borba. Mas queremos registrar, em nome da nossa bancada, os nossos
agradecimentos pelos 9 milhões destinados à duplicação do trecho que vai de Planaltina até a divisa
com o Estado de Goiás, em direção a Formosa. É uma região de grande movimento, porque é a
estrada de saída para o Nordeste, e para nós é de extrema importância, porque têm ocorrido
inúmeros acidentes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado João

Grandão. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, primeiramente, quero falar de algo

sobre o que eu havia conversado com o Relator-Setorial. Falo como Deputado do Governo, e meu
Estado também é administrado pelo Partido dos Trabalhadores, mas eu não poderia deixar de fazer
esse relato. Mato Grosso do Sul foi sacrificado — não sei se é a palavra certa — em mais de 20
milhões de reais.

Um detalhe, Sr. Presidente, para o qual queremos chamar a atenção é que, aproveitando as
observações feitas pelo Deputado Wasny de Roure, quero dizer exatamente que Mato Grosso do Sul
não tem nenhuma rodovia, nenhuma rodovia que apresente qualquer tipo de situação, em termos
de constrangimento em relação às irregularidades.

Por isso, estamos fazendo um apelo ao nosso Relator. Tive oportunidade de conversar com
V.Exa., que nos convenceu da situação em que estava em relação aos recursos. Mas estamos
fazendo um destaque. E gostaríamos, se não fôssemos atendidos, evidentemente, dentro daquilo
que gostaríamos que fosse atendido por V.Exa., que levasse essa preocupação para o nosso Relator-
Geral, Deputado Jorge Bittar, uma vez que somente em uma situação havia na rubrica 10 milhões,
225 mil e foi cancelado valor próximo de 10 milhões, 225 mil, ficando praticamente zerada essa
rubrica.

Então, estamos fazendo esse apelo. Na verdade, é muito importante, uma vez que Mato
Grosso do Sul é o portal do MERCOSUL, que tenhamos as rodovias restauradas, para evitar
maiores constrangimentos até para o Governo e para o próprio Ministério.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra a Deputada Professora

Raquel Teixeira. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Acho que não vou precisar nem

dos 3 minutos. Vou tentar ser muito rápida, porque entendo a necessidade de tempo que estamos
vivendo.

E as minhas observações são no sentido de lembrar — o Relator teve isto em mente e quero
agradecer e parabenizar S.Exa. pelo seu trabalho — que o Centro-Oeste é uma região que cresce
acima da média nacional, que desponta na produção de grãos, na produção leiteira, e precisa de
vias de escoamento.

Então, estou apresentando 6 Destaques, para os quais peço a consideração e a atenção do
Relator, no sentido de recompor um pouco o que foi concedido e o que foi pedido.

Algumas rodovias federais no Estado de Goiás estão em estado absolutamente precário,
causando acidentes, mortes e prejudicando o escoamento. E eu chamo a atenção para a BR-153,
que liga Itumbiara a São Paulo, cuja duplicação é absolutamente essencial, e peço especial atenção
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para a Ferrovia Norte-Sul, antiga aspiração da Região Centro-Oeste. A ferrovia, como sabemos, é
um meio de transporte barato, seguro, rápido, que vai permitir esse escoamento.

Portanto, deixo aqui o meu apelo, os meus cumprimentos e os agradecimentos do Centro-
Oeste, mas realmente a região precisa de mais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Obrigado, Deputada Professora Raquel
Teixeira.

Antes de conceder a palavra ao Deputado José Divino, quero informar aos presentes que o
Senador Gilberto Mestrinho encerrou as inscrições exatamente no número trinta. Logo, são 30 Srs.
Deputados e Senadores.

Com a palavra o Deputado José Divino, que dispõe de até 3 minutos.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIVINO - Sr. Presidente, quero parabenizar o Líder Eunício

Oliveira pela indicação. E parabenizar o Deputado José Borba por seu brilhantismo. Mas quero
pedir ao Relator que na Emenda relativa ao Destaque nº 76, de pontos críticos, altere o subtítulo
para “Construção e Conclusão de 2 Pontes no Estado do Rio de Janeiro”. É um zelo na redação.

A obra dessa ponte está paralisada há 15 anos, e é um sonho do povo fluminense, que
contribui com 83% do petróleo nacional. O País deve muito ao Rio de Janeiro. Esperamos do
Relator-Geral, Jorge Bittar, que possa melhorar os recursos para o nosso Estado, já que o Rio de
Janeiro, ao longo dos anos, vem sendo discriminado. É o segundo Estado arrecadador da União,
mas o 14º no repasse.

Esperamos que nesta Comissão a justiça possa imperar e venha a ser feita. Espero
entendimento favorável.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Obrigado a V.Exa.
Para encerrar esse bloco, tem a palavra o ilustre Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Relator, primeiramente, quero reconhecer o seu

esforço e a atenção que V.Exa. deu aos que o procuraram, de forma transparente e correta, como é
do seu hábito.

Depois, quero tecer, como todos fazem e devem fazer, algumas considerações pontuais sobre
aprovação, no singular. Duas aprovações para Pernambuco foram feitas em valores razoáveis, em
face da pobreza geral. Se não fossem os cancelamentos. Com eles, deixam de ser razoáveis e passam
a ser amplamente insuficientes. Aprovaram 20 milhões e cancelaram 6,5 milhões nos 2 projetos.
Então, de fato, a aprovação foi de 13,5 milhões.

Num desses casos, o Governo de Pernambuco está contribuindo com 80% da obra. E ele
reclama de 20% de contrapartida do Governo Federal. Portanto, não é uma regra, mas exceção, que
deveria merecer a atenção não apenas de V.Exa., mas do Governo de maneira geral.

Pondero que, não fosse a atenção, o respeito e a consideração que tenho pelo trabalho do
Relator, pela segura capacidade que tem de enfrentar problemas, nós, de Pernambuco, estaríamos
amplamente indignados. Mas não estamos, porque entendemos que houve esforço e empenho.

Quero pleitear de V.Exa. incisiva manifestação para que essa posição seja no mínimo
recomposta, antes de o Relator-Geral sentar com todos para fazer o que fará de todo o jeito, porque
é um direito que temos e que todos vão ter depois. Gostaria da interferência de V.Exa. antes, para
devolver o mínimo de equilíbrio ao assunto. Esse é o primeiro tema.

Quanto ao segundo, ouvi ponderações de vários companheiros da base do Governo e faço
uma reflexão a respeito. Foi dito por vários deles que este é o relatório mais importante, o da infra-
estrutura. Seguramente, penso que, de maneira geral, para o Brasil se desenvolver de fato de
maneira sustentada, e para o Nordeste deixar de ser muito pobre em particular, é indispensável um
investimento pesado em infra-estrutura.

Mas não é nessa direção que o Governo aponta. Se não fosse a nossa paciência, a dos
brasileiros, não deveríamos estar aqui sequer sentados a examinar este Orçamento. É estranho que
o Relator tenha 200, ou sei lá quantos milhões, para aprovar emendas de bancadas e o Vice-
Presidente da República percorra o Brasil avisando que vai investir 7 milhões de dólares na
transposição do Rio São Francisco. Das duas, uma: ou a área de Orçamento está nas estrelas, ou o
Vice -Presidente está na estratosfera. Não pode haver um Governo que prometa 7 milhões de dólares
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para fazer investimentos que julgamos importantes e, ao mesmo tempo, atribua 200 milhões de
reais ao Relator para cuidar da infra-estrutura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Peço ao Plenário atenção. Há orador na
tribuna. O orador já está concluindo, dispõe de mais 1 minuto. Peço a atenção e o respeito do
Plenário para o orador que está na tribuna. Prossiga, Excelência.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Como disse, o fato concreto é que não dá para
acreditar num Governo que fala de uma obra de 7 milhões de dólares de um lado e não deixa V.Exa.
fazer um relatório sobre infra-estrutura.

Foram aprovadas aqui verbas ridículas para projetos que não serão feitos, para um Governo
que não liberou 1 tostão para ninguém, que prometeu liberar para muitos e não está pagando a
ninguém. As obras estão paralisadas. O sistema rodoviário nunca esteve tão ruim e nunca houve
discurso tão inconseqüente como esse de agora.

Há meia hora, alguém aqui falou — um Deputado respeitado — sobre a reabertura da
SUDENE como obra do Governo do PT. Reabertura de SUDENE coisa nenhuma. O que existe é um
discurso. O Presidente da República foi ao Nordeste, reuniu todos os Governadores e 58
Parlamentares e disse que a SUDENE estava reaberta. Fizeram a reforma tributária aqui, mas no
outro dia retiraram os recursos que eram da SUDENE. Não há nenhum fato consistente nisso. O
fato de muita gente não prestar atenção é porque muita gente já descobriu, como o Deputado
Gonzaga Patriota aqui o disse, que nossa conversa, nosso esforço é praticamente um disfarce, uma
forma de nós nos enganarmos, porque conseqüência disso não se dá nenhuma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Senadores,

ouvi atentamente as intervenções dos Deputados Carlos Nader, Eduardo Sciarra, Pedro Novais,
Wasny de Roure, João Grandão, Professora Raquel Teixeira, José Divino e por último do nobre
Senador Sérgio Guerra.

Para não ser redundante, e na linha de raciocínio e também de igual compreensão por parte
das Sras. e dos Srs. Deputados, entendendo a dificuldade do Relator para concluir o relatório à
altura e a contento, mas compreendendo o objetivo e a nossa ação conjunta que faremos ao
pavimentar essa estrada que possa levar a bom termo a aprovação deste Orçamento, esta Relatoria
não está encerrando suas atividades, muito menos o bom relacionamento que tem com a bancada
como um todo, com os Srs. Líderes, Parlamentares, Deputados e Deputadas, Senadores e
Senadoras que, com muita grandeza, defendem com firmeza, com veemência os interesses de seus
Estados e por conseguinte os do nosso Brasil.

Por isso, estamos aqui instalando uma nova etapa, afirmando a nossa continuidade até
ultimar as votações do Orçamento-Geral, na ação conjunta que estamos desenvolvendo e vamos
continuar a desenvolver, juntamente com o colegiado de Deputados que compõem o comitê de
emendas, e com isso será possível, sem dúvida nenhuma, chegarmos a um resultado que convença,
senão todos, a maioria absoluta daqueles que estão defendendo, com muita justiça, essa
diferenciação promovida e provocada pelo instrumento que nos coube, tão-somente um, de ter de
proceder a cortes lineares, o que, sem dúvida, acabou prejudicando alguns Estados. Com a
transparência com que estamos convivendo, tivemos a sinalização do Relator-Geral de que
haveremos de, juntos, repor essas diferenças.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra a ilustre Deputada Rose
de Freitas. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Relator, aqui vou fazer uma pequena exposição em nome da bancada do meu Estado, o

Espírito Santo. V.Exa. deve reconhecer que este é o pior dos Orçamentos que já discutimos nesta
Casa. É o mais restrito. Eu diria até que ele é desumano na forma de tratar alguns temas
fundamentais. Mas o que podemos fazer se o Relator tem de trabalhar com essa realidade?

O Relator dialogou incansavelmente com as bancadas e com os Parlamentares
individualmente. Já tivemos a oportunidade de expor as dificuldades pelas quais passa o Espírito
Santo. Mas quero chamar a atenção para alguns assuntos que têm sido objeto de luta intensa no
meu Estado. Refiro-me à duplicação do perímetro urbano de Linhares, aqui representado pelo
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Deputado José Carlos Elias; ao contorno de Colatina, luta que o Deputado Marcelino
exaustivamente trava nesta Casa; ao contorno de Vitória, por onde passam todos os produtores
vindos do norte do Estado até chegar à CEASA; e a minha estrada de Itarana a Afonso Cláudio. Digo
minha estrada porque ela atravessa a região centro-serrana, que compreende 17 Municípios onde
fui a mais votada. Há 40 anos, eu, o Senador Gerson Camata, o Deputado Renato Casagrande e
vários outros Parlamentares aqui presentes brigamos muito para que essa estrada seja atendida.
Ela até é contemplada no Orçamento, mas o dinheiro é posteriormente cortado, literalmente
cortado.

Faço um pedido ao Relator, já sabendo das suas limitações, que compreendo. Estamos
apresentando alguns destaques. A bancada do Espírito Santo apresentou um destaque supressivo.
Várias pessoas se encaminharam até a nossa bancada para dizer que a rodovia BR-342 era objeto
de denúncia por parte do Tribunal de Contas. Estamos procurando mostrar a importância dessa
rodovia. Eu queria pedir a V.Exa. que analisasse com muito carinho os nossos destaques. As obras
são imprescindíveis para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, principalmente a estrada
Itarana—Afonso Cláudio, por onde passam cerca de 87% dos produtos hortifrutigranjeiros da nossa
região. Trata-se de uma terra colonizada por alemães e italianos que falam até hoje um dialeto e têm
pouca facilidade de mobilização e organização.

Sr. Relator, faço novamente a solicitação, que já fiz pessoalmente e em nome da bancada, e
aproveito para parabenizá-lo pela competência e prestimosidade com todos os companheiros desta
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o ilustre Deputado
Machado. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Relator, eu não poderia agir de outra forma. Todos os
que me antecederam reconhecem seu trabalho na elaboração desta peça. Lamentavelmente, os
recursos colocados à sua disposição são poucos, ou insuficientes. Alguns, meu caro Relator, já
reconheceram seu relatório como brilhante, outros como justo, outros como injusto. Devo dizer que
V.Exa. foi extremamente injusto com o Estado de Sergipe.

Se não, vejamos. De todos os Estados, o menos contemplado pela lei orçamentária original
foi o Estado de Sergipe: 10 milhões de reais. Em termos proporcionais, foi o que mais sofreu cortes.
Nem vou relacioná-los. A coisa é tão pequena que, ao tomar conhecimento deles, pensei em não
fazer os destaques.

O que há de mais importante, de mais significativo para o Estado de Sergipe? Uma dotação
para adequação de trechos rodoviários da BR-101. Isso significa a retomada de uma obra iniciada
há 7 anos, a duplicação de um pequeno trecho de apenas 12 quilômetros. Essa obra foi paralisada
há 6 meses por falta de recursos. São necessários R$ 50 milhões para concluí-la. Na lei original
estão previstos R$ 5,6 milhões, e V.Exa. está cortando 30%. Ora, tanto faz o Governo investir os R$
5,6 milhões originalmente previstos ou investir os R$ 3,92 milhões deixados pelo Relator. A valer o
primeiro caso, seriam necessários de 15 a 20 anos para a conclusão da obra; a valer o segundo, de
25 a 30 anos. Com certeza não estarei vivo para participar da solenidade de inauguração do trecho.

Meu caro Relator, V.Exa. foi extre mamente justo, mas faço-lhe um apelo. Decidi de última
hora apresentar os destaques; sei que V.Exa. não vai ter condições de atender ao meu pleito, mas
peço-lhe que encaminhe ao Relator-Geral minha preocupação, para que seja dada prioridade “A” ao
Estado de Sergipe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Tem a palavra o ilustre Deputado
Gilmar Machado, que dispõe de 3 minutos.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentar o
nobre Relator. Farei o debate maior posteriormente, mas sugiro que, se possível, fizéssemos as
emendas dentro da própria bancada para as alocações ou modificações, como fizemos com algumas
emendas da área de Turismo.

Sou de Minas Gerais. Campina Verde é uma cidade de que gosto muito. Minha esposa
nasceu lá. Honorópolis é distrito de Campina Verde, com população aproximada de 500 pessoas.
Foram alocados R$ 12 milhões para a obra que vai ligar o distrito à cidade de Campina Verde. A
obra é muito importante, mas V.Exa. deixou apenas R$ 4 milhões para a adequação de todas as
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estradas do Estado de Minas Gerais. Acho que poderíamos fazer um acerto, com todo o respeito que
tenho pela população de Campina Verde. Vou até almoçar lá no domingo, para comemorar o
aniversário de um parente da minha esposa. Acho que é correta a obra, mas destinar a ela R$ 12
milhões e apenas R$ 4 milhões para a recuperação de todas as estradas do Estado não é muito
justo. É possível fazer algum ajuste? Isso ajudaria o Estado de Minas Gerais.

Há outras estradas extremamente precárias precisando de recursos. A bancada poderia fazer
essa sugestão?

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Deputado Gilmar Machado, consultei a assessoria. Se
houver o apoiamento da bancada mineira, é possível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra a ilustre Deputada
Maria Helena.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados e
Senadores, a bancada de Roraima apresentou o Destaque nº 78, da maior importância para o nosso
Estado. Trata-se de recursos para a BR-210, que foi contemplada com apenas R$ 4 milhões. A
estrada liga 3 Municípios: São João da Baliza, Caroebe e Entre Rios. Os 3 dependem da rodovia,
porque estão numa região de onde saem cerca de duas mil cabeças de gado por mês para o
abatedouro em Boa Vista, a Capital. A região também concentra toda a produção de banana do
nosso Estado. Estamos produzindo hoje cerca de 1,3 mil toneladas/mês, e exportando para
Manaus. Roraima é hoje o maior produtor de banana do Norte do País.

Quem conhece a Região Norte sabe que sofremos com o regime das chuvas. São 6 meses de
chuva e 6 meses de estio. Durante os 6 meses de chuva é impossível transportar os produtos
daquela região tão rica do sul do Estado. A chuva assola a região durante todo o ano, mas durante
o período de inverno a situação é muito mais grave. Fica impossível escoar a produção. Precisamos
de recursos.

Há 3 anos consecutivos essa emenda vem sendo apresentada, mas a BR-210 não é
contemplada. Nobre Relator, nós gostaríamos que V.Exa. recomendasse ao Relator-Geral que
atendesse a esse destaque, do qual depende a base da economia desses 3 Municípios.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Acompanhamos atentamente as preocupações dos

Parlamentares. Os pontos levantados estão localizadas no mesmo eixo: os recursos são
insuficientes. Enfim, fizemos tudo aquilo que esteve ao nosso alcance, considerados os limites
financeiros deste Relator-Setorial. A cada pronunciamento dos Srs. Parlamentares aumenta ainda
mais a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de, em coro, ir até o Relator-Geral para
defender com toda a justiça e dividir com toda a prudência o que for possível para corresponder
minimamente às expectativas aqui externadas, que dizem respeito não à vontade dos
Parlamentares, e sim à demanda do povo que representam.

Há pouco, o Deputado Eduardo Sciarra falou sobre o meu próprio Estado, que, por força da
metodologia, teve recursos cortados com a mesma intensidade. Compreendemos o papel da
bancada de defender o pleito de cada Parlamentar. Estamos imbuídos do desejo de, no último
instante, finda esta tarefa, poder dizer que valeu a pena termos lutado juntos. Se não conseguirmos
tudo de que precisávamos, ao menos teremos o possível. Não faltará determinação, muito menos
boa vontade do conjunto.

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

O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Meu caro Relator, Deputado José Borba,
parabenizo V.Exa. pela difícil tarefa que executou com os poucos recursos destinados pelo Relator-
Geral. V.Exa. usou de prudência e senso de justiça ao contemplar nosso Estado com 3 emendas de
bancada, embora as necessidades sejam maiores. E ainda resta a observação do Senador João
Ribeiro, referente à modificação do instrumento da origem. Ainda temos a possibilidade de
conseguir do Relator-Geral alguns recursos a mais.
   Há poucos instantes, quando o Deputado Pauderney Avelino concedia aos Parlamentares
prazo de 3 minutos, eu me preocupava com os 3 anos que teremos de passar debruçados sobre este



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

246

relatório de infra-estrutura para que o Governo Federal tenha senso de realidade na hora de aplicar
nas cidades brasileiras aquilo que é aprovado no Orçamento.

Quero fazer uma observação pontual sobre o que consta no relatório como investimento na
área de Minas e Energia. Aquilo que está compreendido como capacidade de retomada de
investimento nas empresas estatais pode abrigar o gasto adicional nas novas empresas que o
Governo está criando com as medidas provisórias.

Elogio também o Relator pela indicação que faz ao Relator-Geral na tentativa de permitir a
sobrevivência da ANEEL, frontalmente prejudicada pelo relatório. V.Exa., Deputado José Borba,
com senso de justiça e responsabilidade, indica ao Relator-Geral que resolva o problema das
agências reguladoras. Mas, ao passo que isso é proposto, o Governo busca criar novas empresas,
que não fortalecem a carreira de Estado nem exigem para o preenchimento dos seus cargos
concurso público universal, nem estimulam o planejamento e a pesquisa neste País. São, sim,
empresas que podem ser instaladas no próximo ano só para atender ao critério do choro pela
derrota nas urnas, para abrigar companheiros que não conseguiram o respaldo popular para
assumir função pública.

Portanto, na polêmica da infra-estrutura é preciso atentar para essa manobra que o Governo
tenta fazer a fim de acomodar os candidatos que foram derrotados nas urnas.

Parabéns, Deputado José Borba, pelo relatório, pelo senso de justiça e pela responsabilidade
com o futuro do Brasil.

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

Casagrande.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Relator, Deputado José Borba, também quero parabenizá-lo. Ajustar um relatório com

tanta escassez de recursos não é tarefa fácil. Eu já disse na semana passada que este ano dispomos
de metade dos recursos destinados às emendas de bancada no ano passado.

Compreendo que as necessidades de investimento no País são muito grandes, especialmente
nas obras de infra-estrutura. Temos a expectativa de investimentos maiores já há alguns anos. Com
a implantação no Brasil da cobrança da CIDE, imaginou-se que pudesse haver investimentos nas
áreas portuária, ferroviária e rodoviária, mas boa parte desses recursos, ou a quase totalidade
deles, é utilizada para cumprir a meta de superávit primário do Governo ou para o pagamento de
encargos da dívida. Isso fez com que nós, já há alguns anos, não tivéssemos conseguido manter um
nível de investimento satisfatório para diminuir as dificuldades em nossas rodovias e sistema
portuário.

No Espírito Santo, temos grande dependência de investimentos. Os recursos que obtivemos
no relatório setorial são muito pequenos. Para adequação de trechos rodoviários foram destinados
apenas 4 milhões de reais. Para construção, em todo o Estado, de trechos rodoviários, também 4
milhões de reais. Para eliminação de pontos críticos, 4 milhões de reais. E assim por diante.

Apresentamos emendas. Sabemos do acordo para que não sejam acatadas emendas nesta
fase, mas queremos que o Relator, junto ao Relator-Geral, ajude-nos a obter um volume maior de
investimento nas rodovias e no sistema portuário do Espírito Santo. Como já disse a Deputada Rose
de Freitas, para todo o Espirito Santo temos só 4 milhões de reais para construção de trechos
rodoviários, e para uma importante rodovia do Estado, a BR-342, temos quase 12 milhões de reais.

Há, portanto, uma falta de conexão entre os interesses dessa rodovia e os interesses do
Estado. A rodovia é importante para o Espírito Santo e queremos que ela seja concluída, mas temos
de equilibrar os recursos orçamentários para que possamos, além de dar continuidade a essa obra
no ano que vem, atender a outras necessidades. A bancada vai buscar assinaturas para equilibrar
essas verbas.

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

Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Parlamentares,

muito bem escreveu o Relator que, “pelo projeto de Orçamento em análise, o Poder Executivo continua
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a propor aplicação apenas parcial dos recursos da CIDE, mantendo-a em grande parte retida em
reserva de contingência, além de institucionalizar a retirada total dos recursos ordinários do Tesouro,
que anteriormente eram aplicados no setor Transporte”.

O que S.Exa. disse foi que a CIDE não está sendo usada de acordo com o que foi
estabelecido pela lei e que os recursos anteriormente alocados também não estão sendo mais
alocados no setor de transportes. Isso seria suficiente para motivar a rejeição do relatório. S.Exa. o
Relator deveria ter feito essa proposta. Seu voto final deveria ser pela rejeição, porque os elementos
básicos levam à rejeição e não à aprovação.

Não estamos reunidos para aprovar uma emenda aqui, outra acolá, ou fazer um acerto aqui,
outro acolá. Estamos aqui para discutir o Orçamento, e, da forma como o Executivo o apresenta —
o Relator não tem culpa —, só nos cabe rejeitá-lo.

Vamos aos números.
Na Área de Infra-Estrutura do Orçamento Fiscal e da Seguridade, o Quadro 1 nos mostra

que no PL há 6 bilhões e 900 milhões. Em 2002, foram autorizados 14 bilhões e 400 milhões; em
2003, 10 bilhões e 600 milhões. Ou seja, cada vez há menos recursos no Orçamento Fiscal e da
Seguridade para a área de Infra-Estrutura.

No Quadro 2 se vê um aumento na área de Minas e Energia e uma diminuição na área de
Transportes, o que é coerente com o que vemos adiante, no Quadro 3, porque Minas e Energia tem
duas grandes empresas, a ELETROBRÁS e a PETROBRAS, o que não acontece na área de
Transportes. Para a área de Transportes teremos, em 2004, 4 bilhões e 790 milhões, quando o
autorizado em 2003 foram 7 bilhões e 300 milhões. E vamos ter ainda no Orçamento Fiscal e da
Seguridade 963 milhões na área de Minas e Energia e 1 bilhão 998 milhões...

Mostro também, Sr. Presidente, que, ao avaliar o grupo de natureza Despesas, no
Orçamento Fiscal e da Seguridade, veremos que os investimentos são de apenas 1 bilhão e 800
milhões de reais para toda a área de Infra-Estrutura, ou 0,1% do PIB. Isso é nada. Em 2002, o
liquidado foi 1 bilhão 943 milhões.

Os investimentos em Transportes para 2004 somam apenas 1 bilhão 680 milhões. O valor
autorizado para este ano foi 3,161 milhões; para 2002, 2,464 milhões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - O tempo de V.Exa. esgotou.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Vou apressar-me, mas o relatório é complexo.
A manutenção da malha rodoviária federal tem 1 bilhão 106 milhões de reais, mas o

autorizado em 2002 foi 1 bilhão 184 milhões. Em todos os itens há queda, com duas exceções. Uma
está no sistema ELETROBRÁS, que teve um pequeno aumento e contará com 4 bilhões de reais em
2004, ainda insuficientes para o atendimento das necessidades do setor elétrico, calculadas em 20
bilhões por ano. Não será com esses 4 bilhões de reais ou com as fantasias dos PPPs que
conseguiremos atender as necessidades do setor elétrico. A outra é o sistema PETROBRAS, que teve
em 2003 16 bilhões 379 milhões de reais e em 2004 terá 24 bilhões 320 milhões de reais, ou 3
vezes todo o investimento que tem o Orçamento Fiscal e o da Seguridade. Pergunto-me se não há
algo errado. Por que temos investimentos tão pesados numa empresa só, que agora começa a
trabalhar fora do Brasil — não tem como gastar aqui dentro, então começa a verticalizar, a entrar
novamente em áreas de onde já tinha saído —, quando não temos o mínimo de recursos para
consertar os buracos das nossas estradas.

A minha posição é pela rejeição deste relatório setorial.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao  Senador João

Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Senadores, em

primeiro lugar quero cumprimentar o Deputado José Borba pelo relatório. Sei perfeitamente das
dificuldades que S.Exa. está enfrentando em razão da escassez de recursos. O Relator não pode
fazer milagre, não tem como inventar recursos para atender a todas as demandas.

A bancada do Tocantins, é claro, gostaria de ter recebido mais, nossas necessidades são bem
maiores do que as que S.Exa. pôde atender, mas ficamos gratos. Por sermos um Estado pobre,
ainda em fase de implantação, qualquer recurso para nós é importante. Quem não agradece o
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pouco, o muito também acaba não agradecendo. Agradecemos ao Relator o pouco que nos pôde
oferecer.

Apresentei 6 destaques e gostaria de chamar a atenção para os de nºs 100 e 101, embora
saiba que S.Exa. não tem recursos para atender a destaques. No Destaque nº 100 solicito seja
alterada a modalidade de aplicação de 30 para 90, porque houve erro na elaboração da emenda pela
bancada. Na ata está correto, por sinal, mas a emenda contém esse erro. No Destaque 101 pedimos
a substituição de fonte, de 250 por 111.

Sr. Relator, eu gostaria que V.Exa. atendesse a essas duas emendas. Apresentamos 6
destaques. É este o apelo da bancada do Tocantins. Parabéns pelo relatório.
   O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José Priante.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.
Senadores, quero iniciar, tal qual os que me antecederam, cumprimentando, de maneira muito
especial, o Relator. Tive a oportunidade de estar nessa mesma cadeira há alguns anos, relatando
Infra-Estrutura, e nesta reunião tive uma bela revelação, meu caro Borba: quanto menos recursos,
menos confusão; quando mais recursos, mais confusão.

Esta Casa é sábia, compreende nesta hora a linha de elaboração do Orçamento, faz os
devidos agradecimentos e destaca a atuação de V.Exa., que, com poucos recursos, consegue
agradar a tantos. Não obtive esse sucesso no passado. Com muito mais recursos, garanto a V.Exa.
que as reclamações foram bem maiores.

No entanto, eu gostaria, meu caro Deputado Borba, na condição de seu companheiro, e já
ressaltando sua competência e habilidade na condução desse trabalho, de contar com o seu apoio.

O Pará é um desses Estados que tem o aspecto infra-estrutura diferenciado. O Governo
encaminhou um Orçamento ao Congresso, e o discurso do Ministro dos Transportes é de que as
rodovias precisam ser recuperadas, ser restauradas. Acontece que esse discurso não serve ao meu
Estado, porque o Pará tem a maior malha rodoviária não asfaltada do Brasil. E, por ironia, o Estado
do Ministro é o que tem a maior malha rodoviária asfaltada. Portanto, o discurso do Ministro cabe
muito bem ao Estado dele, mas não ao meu, lamentavelmente.

A distorção começa nos discursos, e não vou entrar nesse mérito, até porque as duas
principais rodovias do meu Estado, que são a Transamazônica e a Santarém—Cuiabá, vieram ao
Congresso com zero de recursos. Eu só posso agradecer ao Relator, que as tirou dessa condição,
destinando-lhes algum recurso, de acordo com as possibilidades.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Solicito ao Deputado que conclua. Seu
tempo está esgotado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Vou concluir enquanto os companheiros lancham.
Eu gostaria que o Relator atentasse para um detalhe. O comitê de avaliação de emendas

chegou a uma fórmula, a tal média. Muito interessante o cálculo, muito justo, mas, para o meu
Estado, mais uma injustiça, porque o Pará, que tem a maior hidrelétrica do Brasil, obra nacional
que gera energia para o Nordeste e para o Centro-Oeste, interligando a energia no Brasil, caiu na tal
da fórmula do comitê de emendas, que prejudicou a média do Estado. Esse mesmo problema
tiveram o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e alguns outros. O Relator José Borba é sabedor
disso.

Peço a V.Exa., ao tempo em que lhe agradeço o empenho, que em seu relatório insira uma
recomendação ao Relator-Geral, a fim de que conserte essa distorção, para não prejudicar o Pará,
que tem uma hidrelétrica que é do Brasil, não apenas sua, o Rio de Janeiro, que tem a obra da
usina nuclear em Angra, que também é do Brasil, não apenas sua, o Rio Grande do Sul e outros.

Enfim, espero que essa distorção seja corrigida pelo Relator-Geral, que terá boa vontade, por
ser Parlamentar pelo Rio de Janeiro.

Meus parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, o Deputado Priante acaba de fazer um

agradecimento ao Relator, porque a Transamazônica teria vindo com zero de recurso, e o Relator
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teria alocado alguma verba para a rodovia. Pelo que eu sei, S.Exa. não pode fazer isso quando a
obra vem com zero do Executivo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Só o que falta é o companheiro estar certo e cortarem
esse recurso para a emenda da Transamazônica.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Eu gostaria que o Relator explicasse como pode uma
dotação zero ser contemplada com emenda pelo Relator-Setorial. Pelo que me consta, isso não é
possível.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foi uma emenda de bancada, nobre
Deputado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Está explicado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Márcio

Reinaldo Moreira.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Obrigado, Sr. Presidente, Senador

Gilberto Mestrinho. Cumprimento V.Exa. e o nobre Deputado José Borba, a quem saúdo pelo
trabalho.

Estamos diante de várias ponderações. O quadro é realmente crítico. Talvez o Brasil nunca
tenha tido tanta necessidade de investir em infra-estrutura, e ainda é punido pela falta de
oportunidade de fontes de financiamento adequadas. Aquelas que há, infelizmente, estão sendo
desviadas para pagamento de juros ou compromissos da dívida com os banqueiros, dadas as
amarras que este País vem sofrendo ao longo de mais de 8 anos. Realmente, qualquer trabalho de
consecução de uma programação de Governo fica comprometida.

Em nome dos companheiros da bancada de Minas Gerais, agradeço ao Deputado José Borba
o acolhimento de várias emendas, aspirações e sonhos de grupos de Deputados que representam
determinadas regiões do nosso Estado.

Minas é quase um País. Não tem o tamanho do Pará, mas tem a primeira malha rodoviária
do Brasil — asfaltada, mas cheia de buracos, é bom que se diga.

Agradeço a V.Exa. a presteza com que atendeu, por exemplo, a emenda do Senador Eduardo
Azeredo, endossada pela bancada mineira, que beneficiará o trecho mais crítico entre Sete Lagoas e
o trevo de Curvelo, por onde trafegam mais de 30 mil veículos, com acidentes diários, alguns até
fatais.

Sentimos que V.Exa. teve de se valer das armas que tinha, e, como ressalta o Deputado José
Priante, naquilo que era conservação, restauração e adequação, V.Exa. teve de cortar 47 milhões
para adequar outros trechos. É trocar 6 por meia dúzia. Talvez tenhamos de dar satisfação à
população por causa dessa conservação de rodovias, o ponto mais crítico na malha rodoviária
brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu pediria ao Deputado que concluísse.
Seu tempo está esgotado

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Conforme discussões que tivemos no
comitê, apresentamos destaques em nome da bancada. Vamos lutar pela reabilitação desses cortes,
porque efetivamente não dá para entender que outros progressos nessa área possam avançar com a
destruição desse potencial de recursos que iriam tapar os buracos das rodovias já existentes.

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

Monti.
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, Sr. Relator, serei breve. Quero pontuar

alguns assuntos sobre a discussão desse relatório, iniciando por cumprimentar o Relator, Deputado
José Borba, pelo trabalho realizado.

Evidentemente, Deputado José Borba, todos nós tínhamos a expectativa de mais recursos
para atender necessidades que, sei, são todas justas e meritórias. Mas, dentro dessas
circunstâncias do cobertor curto, vi que V.Exa. usou o bom senso e agiu com justiça, procurando
atender os pleitos de todas as bancadas que, repito, são justos.

Registro também, caro Presidente, o acordo feito entre os Líderes. Como coordenador da
bancada de São Paulo, cumpri o acordo: não apresentei nenhum destaque aos relatórios setoriais, o
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que farei, evidentemente, no relatório final, no relatório geral, quando exercerei com toda força e
ênfase essa prerrogativa. Talvez se possa estranhar que alguns aqui estejam apresentando
destaques, mas vamos cumprir aquilo que foi acordado inclusive pelo meu partido, o PL.

No momento oportuno, reivindicarei que o Relator-Geral possa melhorar a situação do meu
Estado de São Paulo, coisa que devo fazer por dever de ofício, como coordenador de bancada.

Vendo essa nova sistemática e as expectativas serem, de certa forma, diminuídas em relação
a orçamentos anteriores, quero crer, caro Relator, caro Presidente, que talvez estejamos iniciando a
transição — esse é o meu desejo pessoal e, tenho certeza, o de muitos Parlamentares — para um
orçamento impositivo. Tem sido propalada a idéia de que os recursos serão menores, mas as
possibilidades de atendimento maiores. Vamos aguardar e torcer para que isso aconteça, porque
também não adianta formarmos aqui um orçamento imenso, termos o atendimento das emendas de
bancada quase que na sua totalidade e, depois, a execução ficar a zero. Quem sabe estejamos numa
transição para um orçamento impositivo e, a partir de agora, mesmo com recursos menores,
tenhamos a possibilidade de, no ano que vem, em 2004, termos um atendimento maior das
emendas de todo o País.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Luiz
Carreira.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, meu caro Relator, Deputado José
Borba; não poderia manifestar a minha satisfação, como fizeram muitos companheiros, com o
relatório apresentado. Creio que a proposta do Governo ainda é melhor. Pelo menos ela mantém
certa distribuição, buscando reduzir as desigualdades entre as Regiões.

Quando analisamos do ponto de vista regional, podemos observar que o Nordeste e o Centro-
Oeste estão financiando os investimentos no Norte, Sudeste e Sul. Basta fazer o corte regional para
ver que, na verdade, se está procedendo inversamente ao que deveria estar sendo feito nesse
relatório.

No caso do meu Estado, a Bahia, a situação se agrava mais ainda porque se está pagando a
conta do remanejamento para as Regiões Norte, Sudeste e Sul do País. A Bahia foi a mais
penalizada. Por exemplo, dos 44 bilhões cortados, apenas foram repostos 32 milhões. Portanto, se
cortou mais do que se acrescentou, e se cortou errado. Cortou-se, por exemplo, pondo recursos
para a CODEBA, para aumento de capital com recursos da CIDE, o que é incorreto tecnicamente,
em vez de ir tirando de restauração e conservação de rodovias.

Todos sabemos que a malha rodoviária do Nordeste está degradada. Na Bahia, praticamente
não se anda mais. Na BR-116 norte não se anda; na BR-407 e na BR-242, começa agora o tapa-
buraco. Os recursos, 53 milhões, mal dão para fazer tapa-buraco num pedaço de estrada.

O Ministro pelo menos foi mais inteligente ao destinar mais recursos para recuperação da
malha. Infelizmente, nós, aqui no Congresso, estamos conseguindo piorar a proposta que veio do
Governo.

Sem nenhuma tentativa de ofender, criar dificuldades ou fazer qualquer crítica mais
contundente ao relatório do nosso nobre Deputado, sinceramente, ao olhar a situação da Bahia e do
Nordeste, prefiro ficar com a proposta do Governo, que é melhor e mais justa do ponto de vista de
distribuição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Humberto
Michiles, o penúltimo orador.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.
Deputados, evidentemente, todos nós, que aqui estamos defendendo os interesses dos nossos
Estados, gostaríamos de ter mais recursos para atender os pleitos justos e legítimos formulados
pelos representantes da população de todos os Municípios. Ocorre que sabemos das limitações
impostas pelo Orçamento. Em função disso, Sr. Presidente, quero registrar o trabalho criterioso e
justo do Sub-Relator.

O Deputado José Borba, com certeza, relatou a área mais difícil de ser atendida. Mas como
S.Exa. se baseou em critérios e foi justo, quero cumprimentá-lo pela sensibilidade. S.Exa.
conversou, discutiu, argumentou, ouviu mais do que falou e realizou um trabalho que, se não está
perfeito, atendeu, dentro do possível, a reivindicação da maioria desta Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra pela ordem ao
Deputado Waldemir Moka.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, em nome da bancada do PMDB,
cumprimento o nosso Relator, Deputado José Borba. S.Exa. pegou a pior tarefa, que é o relatório da
área de infra-estrutura, para a qual há uma demanda muito grande. Sabemos de tudo isso e
gostaríamos de deixar aqui a solidariedade da sua bancada. Essa é uma tarefa muito difícil, mas o
Deputado Borba, como foi dito há pouco, ouviu muito, procurou atender a todos, e se não foi
melhor foi por causa das limitações orçamentárias. Portanto, registro aqui a solidariedade da sua
bancada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra pela ordem ao
Deputado Rafael Guerra.

O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Cumprimento o Deputado José Borba e reforço o que disse o Deputado Márcio Reinaldo

sobre as reivindicações da bancada de Minas Gerais. Peço a atenção de V.Exa. para o Destaque n.º
286, que se refere à BR-040, que vai de Brasília ao Rio de Janeiro. Sei que V.Exa. não dará uma
resposta definitiva agora, mas peço a sua atenção e que recomende ao Relator-Geral.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, concedo a palavra ao

Deputado José Chaves.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES – Em nome da bancada do PTB, parabenizo o Relator

José Borba. Sei da extrema dificuldade que significa uma Relatoria como a de Infra-Estrutura, que
envolve manutenção, construção, portos, essas coisas todas. Neste momento, Deputado José Borba,
receba os parabéns do PTB, a nossa solidariedade. Espero que continuemos juntos, construindo um
país cada vez melhor. Acredito na sua capacidade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, independentemente do belo relatório

do Deputado, gostaria de questionar V.Exa. se a sessão do Senado já não está na Ordem do Dia, se
isso não inviabiliza nossa reunião e se não seria importante que a mesma fosse suspensa, já que
não podemos ter nenhum tipo de votação enquanto houver Ordem do Dia em qualquer das 2 Casas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, não está havendo votação no
Senado, somente discussão da PEC da Previdência.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Está na Ordem do Dia, Sr. Presidente. Seria bom
suspender a sessão enquanto a Ordem do Dia daquela Casa e a da Câmara dos Deputados, após
iniciada, não se encerrarem para que possamos participar de todas as discussões no plenário.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Peço a palavra pelo Partido Progressista, Sr.
Presidente.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Em nome do Partido Progressista, quero transmitir
ao Deputado Borba nossa solidariedade e parabenizá-lo pelo desempenho como Relator-Setorial,
pela sua paciência de ouvir a todos e por procurar fazer o melhor.

Evidentemente, a escassez de recursos tem prejudicado todos os relatores setoriais e o
Relator-Geral também, e as bancadas vão ter que se conformar em aprovar no Orçamento de 2004
talvez pouco mais da metade do volume de recursos que aprovaram no último ano.

Compreendemos as dificuldades, mas acreditamos, Sr. Relator e Sr. Presidente, nas
promessas do Governo de que este Orçamento é menor, mas será executado integralmente. Isso nos
permite uma expectativa de caminhar no sentido de um orçamento impositivo, que sempre foi o
desejo desta Casa.

Então parabenizo o nosso Relator-Setorial em nome do Partido Progressista.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Gilmar

Machado.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, o Relator já fez sua exposição e
todos já discutiram. Vamos votar e ver como está a Ordem do Dia para suspendermos a reunião
enquanto se faz o relatório dos destaques. O nobre Relator fez tão bem a sua exposição e respondeu
a todas as perguntas. O apelo que faço é no sentido de encerrarmos este trabalho para que
possamos discutir um outro encaminhamento. Primeiramente, poderíamos encerrar esta parte para
podermos discutir um novo encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Alberto
Goldman e depois o Deputado Rodrigo Maia.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, o Regimento é claro: durante a
Ordem do Dia, não pode haver reunião, discussão ou votação na Comissão. Já estamos na Ordem
do Dia do Senado e está para começar a Ordem do Dia da Câmara — passei por lá agora. Tanto isso
é verdade, Sr. Presidente, que, neste momento, me parece que não existe nenhum Senador no
plenário.

(Não identificado) - Vários Senadores estão presentes, Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Há 3 ou 4 Senadores presentes. V.Exa. acabou

de fazer uma contagem e verificou que não há número suficiente de Senadores presentes. Então,
pediria a V.Exa. que suspendesse a reunião e voltaríamos assim que terminada a sessão do Senado
e da Câmara.

(Não identificado) - Deputado não pode pedir quorum no Senado.
(Não identificado) - Deputado está pedindo quorum no Senado agora?
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Não estou pedindo verificação, Sr. Presidente.
(Não identificado) - Não está pedindo, podemos prosseguir, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Não estou pedindo nenhuma verificação. Calma,

Deputado, não pedi verificação. Estou dizendo que V.Exa. constatou agora mesmo a inexistência.
Não é uma verificação formal, é uma constatação que o Presidente acabou de fazer.

Independentemente disso, Sr. Presidente, o Regimento Interno é claro: enquanto houver
Ordem do Dia no Senado ou na Câmara dos Deputados, a Comissão não pode se reunir. Inclusive
pode ser declarada a nulidade de qualquer decisão que for tomada aqui.

Peço a V.Exa. que suspenda a reunião e voltemos logo depois de terminada a Ordem do Dia
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Rodrigo Maia, V.Exa. que
usar da palavra ainda?

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Era a mesma insistência que havia feito na primeira
parte.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Primeiro uma retificação: estão
presentes à reunião 5 Senadores: Jonas Pinheiro, Geraldo Mesquita, Eurípedes Camargo, Augusto
Botelho e eu.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Bem, mas esse não é o problema; estou

só mostrando que há Senadores presentes. A razão é que a sessão do Senado de hoje é apenas para
contagem de prazo para que as propostas sejam aprovadas em segundo turno.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Mas é Ordem do Dia de qualquer jeito, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nesse caso, não teremos mais sessões
nesta semana, porque, amanhã de manhã, o Senado terá sessão deliberativa; amanhã à tarde, terá
sessão deliberativa e, depois de amanhã, votará em segundo turno as 2 emendas constitucionais.
Com isso, encerraremos.

Sei que, regimentalmente, é assim...
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - O Senado não está na Ordem do Dia. A Ordem do Dia já

passou. Inclusive, usei da palavra naquele momento. A sessão do Senado não está na fase da
Ordem do Dia, repito, mas na dos pronunciamentos, que deve estar se encerrando. Não há votação,
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não há nada no Senado. Então, se o argumento for esse, não há sessão deliberativa neste momento
no Senado.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O que é mais grave: o Senador está confessando
que já houve Ordem do Dia no Senado e não paralisamos o nosso trabalho na Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Mas não houve deliberação na Casa.
Aqui não houve deliberação.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Não tem importância a deliberação; a reunião
não pode se dar enquanto houver Ordem do Dia na Câmara ou no Senado, e se deu. Eu não tinha
conhecimento desse elemento que o Senador acabou de confessar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Alberto Goldman, o
ontem não volta. (Risos.) Então, o fato passou.

Por favor, vamos entrar em consenso e aceitar a continuação da reunião em benefício do
Orçamento.

(Não identificado) - É uma norma jurídica: o direito não protege quem dorme.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, o apelo que está sendo feito pelo

PT é que votemos esta matéria e suspendamos até o final da Ordem do Dia da Câmara.
(Não identificado) - Quando se iniciar a Ordem do Dia da Câmara. Não começou ainda.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não começou. Se acontecer, faremos

isso. Não há Ordem do Dia na Câmara ainda.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Só quero a confirmação de V.Exa.: a sessão do

Senado não está na Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não está na Ordem do Dia do Senado e

a Ordem do Dia da Câmara não começou.
 O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Já começou a Ordem do Dia na Câmara?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não começou.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Não começou. Então, evidentemente, confio na

palavra de V.Exa., que é o Presidente da Comissão. Não há Ordem do Dia neste momento no
Senado?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Dando prosseguimento à sessão, com a

palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, nesse último bloco, ouvimos atentamente, pela ordem, os Deputados Eduardo Gomes,
Renato Casagrande, Alberto Goldman, o Senador João Ribeiro, os Deputados José Priante, Márcio
Reinaldo Moreira, Milton Monti, Luiz Carreira, Humberto Michiles e Ricardo Barros. Acompanhei
atentamente, como disse há pouco, a manifestação de todos preocupados com os comportamentos,
as metodologias que, por conseguinte, causaram deficiências no atendimento. Muito embora
estivéssemos imbuídos da maior boa vontade, da maior disposição e de toda compreensão, o
trabalho ainda deixou a desejar.

Sem dúvida são importantes as sinalizações feitas pelo Deputado Alberto Goldman quando
S.Exa. chama a atenção para a necessidade de acompanhar, ajudar e realizar um orçamento dentro
daqueles pontos que citou. S.Exa. entende, reconhece, auxilia-nos com sua grande experiência e
contribui com essa construção que acho bastante interessante.

Ao mesmo tempo, quero pontuar a preocupação, a lembrança, o reconhecimento e o
chamamento feito pelo Deputado Márcio Reinaldo Moreira: os cortes alcançaram cifra da ordem 197
milhões. Estamos sentindo que isso é o que mais está afligindo as bancadas como um todo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, pela ordem. Recebi a informação
de que estão sendo votados requerimentos de urgência no Senado agora. Pediria a V.Exa. que se
informasse sobre o que se passa exatamente no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Alberto Goldman, vou me
informar a respeito.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Vejo com bastante otimismo que, graças à nossa ação
conjunta, aliada à capacidade, eficiência, vivência e compreensão do Relator-Geral, será possível
repor grande parte desses recursos, que estão flagelando cada Parlamentar pela preocupação que
têm com seus Estados e com nosso País. Se alcançarmos isso, seguramente poderemos encerrar os
trabalhos desta Relatoria e, por conseguinte, o Orçamento estará à altura do que dispomos e
corresponderá à fé, à confiança e à esperança dos Parlamentares.

Sobre as palavras de apreço, carinho e compreensão, serei sempre grato pela oportunidade
de produzir este relatório. Se o mesmo não tiver saído a contento, fiquem certos de que fizemos tudo
o que estava ao nosso alcance.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A discussão está encerrada, bem como o

prazo para apresentação de destaques.
Vou aguardar a informação do Senado a fim de submeter ou não o relatório à votação.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Informo aos Srs. Parlamentares que a

funcionária da Mesa do Senado Federal Cláudia Mira acaba de informar que a Ordem do Dia já
terminou.

Em votação o relatório setorial referente à Área Temática V, que diz respeito à infra-
estrutura, ressalvadas as obras com indícios de irregularidades graves e os destaques.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Concedo a palavra ao Deputado Rodrigo Maia para orientar a bancada, pelo PFL.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal parabeniza

o Relator e todos os demais que tentaram realizar, infelizmente com poucos recursos, o milagre que
o Presidente da República prometeu na campanha, isto é, os 10 milhões de empregos e muitos
investimentos em todos os setores, principalmente em infra-estrutura. Infelizmente, com este
pequeno orçamento, que já é do Partido dos Trabalhadores, isso não foi possível.

O Partido da Frente Liberal parabeniza o Relator e não vota contra o relatório, mas contra a
política do Governo, que é recessiva e prejudica o setor produtivo brasileiro. O PFL vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Alberto
Goldman, pelo PSDB.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, devo dizer a V.Exa. que, durante
todo esse tempo em que estou aqui — há mais de uma semana estou permanentemente aqui,
trabalhei com o máximo de boa vontade. Mas apesar da experiência que tenho, a gente aprende
apanhando que nem sempre essa boa vontade é considerada. Não é pelo Relator. S.Exa. não tem
culpa disso. Mas o relatório demonstra a utilização de recursos que não poderia ser dessa forma, ou
seja, os recursos da CIDE não estão sendo utilizados para a finalidade que foi criada.

Portanto, não podemos votar a favor deste relatório; temos de votar contrariamente a ele,
apesar da minha boa vontade — ontem, por minha atuação, evitamos que paralisássemos os
trabalhos desta Comissão por 24 horas. Há pouco, recebi informações sobre as votações. Pela
televisão, vi que havia votação do Senado há poucos momentos, não sei se agora tem ou não.
V.Exa., infelizmente, utilizou a expressão “bom, isso já passou”. E se já passou, Excelência, não vai
passar mais nada. Nosso voto é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Mesa reconhece a colaboração de
V.Exa., a sua solidariedade, mas apenas confirmou que a sessão do Senado já havia terminado,
conforme informou o Senador João Ribeiro, daí a continuidade. Quanto a ter havido discussão
durante a Ordem do Dia do Senado, houve apenas um cochilo da Comissão, coisa insanável. Não
podemos voltar para reconstituir a Ordem do Dia do Senado.

Concedo a palavra ao Deputado Nelson Meurer.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, o PP vota “sim” e parabeniza o nosso

Sub-Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado

Pedro Novais.
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, existe uma
pessoa nesta Comissão por quem tenho a maior admiração, um dos Deputados mais cultos do
Congresso Nacional, o Deputado Alberto Goldman, mas S.Exa. está cometendo uma injustiça com o
Relator. Sei que não vou mudar a orientação dada por ele à sua bancada, mas vou tentar justificar
a posição do Relator, que é do meu partido.

O fato de a CIDE estar sendo utilizada como recurso para o superávit primário não é culpa
do Deputado José Borba. Isso veio do Governo; S.Exa. apenas não alterou. Então, o relatório do
Deputado Borba não pode ser inculpado por isso. Era a justificativa que queria fazer.

Peço a minha bancada que vote a favor do relatório do Deputado José Borba.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado José

Chaves.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, o PTB entende que, na vida pública, a

política é a arte de conseguir o possível. Tenho absoluta certeza de que o Deputado José Borba,
talvez na sua mais difícil missão pública, conseguiu fazer o relatório possível.

O PTB encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado

Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES –- Sr. Presidente, o PL vota “sim” e cumprimento

o Sub-Relator pela sua competência.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ary

Vanazzi.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, o PT cumprimenta o Relator pelo seu

grande trabalho e esforço. Apesar dos poucos recursos que temos, S.Exa. conseguiu contemplar, na
nossa avaliação, todas as bancadas. Evidentemente, no relatório-geral podemos agregar alguns
elementos fundamentais, principalmente na questão dos destaques.

Votamos “sim”, agradecemos e parabenizamos o Relator pelo seu relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Colbert

Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, o PPS encaminha voto “sim” ao

relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto dos Deputados Alberto Goldman, Rodrigo Maia, Professora Raquel,

Laura Carneiro e Carlos Nader.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Apoiamento?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tem apoio de 10% dos presentes.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem apoiamento, sim.
Vamos fazer a verificação.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Deixo claro que, em momento algum, faço

qualquer crítica pessoal ao Sr. Relator; a crítica é ao documento que veio do Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Convido o Deputado Gilmar Machado a

fazer a chamada.
Quem apoiou tem de estar presente para votar.
(Processo de votação.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Ary Vanazzi.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Dr. Rosinha. (Pausa.)
Deputado Gilmar Machado, “sim”.
Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - “Sim”
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado João Magno. (Pausa.)
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Deputado Jorge Bittar. (Pausa.)
Deputado Paulo Bernardo. (Pausa.)
Deputado Vignatti.
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Um esclarecimento: esta votação é uma

verificação não de presença e sim de votação. Então, meu voto é “sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Walter Pinheiro. (Pausa.)
Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputados do PFL.
Deputado Carlos Melles. (Pausa.)
Deputado Claudio Cajado. (Pausa.)
Deputado Eduardo Sciarra. (Pausa.)
Deputado José Rocha. (Pausa.)
Deputado Júlio Cesar. (Pausa.)
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Vota “sim”? (Pausa.)
Deputado Lael Varella. (Pausa.)
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - É voto sim, a favor do relatório, ou não? (Pausa.)
Deputado Machado. (Pausa.)
Deputado Osvaldo Coelho. (Pausa.)
Deputado Pauderney Avelino. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de

ordem. Quais Deputados deram apoiamento?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Estou acompanhando. O Deputado Rodrigo Maia

deu apoiamento. O Deputado Rodrigo Maia tem de votar, porque ele deu apoiamento.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas ainda haverá a segunda rodada. Acalme-se,

ele volta.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - O Deputado Rodrigo Maia não está presente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Olhem o Deputado Rodrigo ali. Não se pode nem ir

ali, tomar um café!
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Quem pediu verificação foi o Deputado Alberto

Goldman.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Quem deu apoiamento tem que votar.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - “Não”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado José Borba.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado José Priante. (Pausa.)
Deputado Marcelino Fraga. (Pausa.)
Deputado Mauro Lopes. (Pausa.)
Deputado Olavo Calheiros. (Pausa.)
Deputado Pedro Chaves. (Pausa.)
Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Tadeu Filippelli.
O SR. DEPUTADO TADEU FILIPPELLI - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Zé Geraldo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputados do PSDB.
Deputado Anivaldo Vale. (Pausa.)
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Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. (Pausa.)
Deputado Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - “Não”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Eduardo Gomes. (Pausa.)
Deputado Helenildo Ribeiro. (Pausa.)
Deputado Nárcio Rodrigues. (Pausa.)
Deputada Professora Raquel Teixeira. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Deputada Professora Raquel Teixeira

deu apoiamento.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Rafael Guerra.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Voto com o nobre Deputado Alberto Goldman: “não”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Bancada do PP.
Deputado Francisco Dornelles. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, a Deputada Professora Raquel Teixeira

deu apoio à iniciativa e saiu do plenário. Repito: S.Exa. não está presente.
(Não identificado) - Ainda haverá segunda chamada; calma!
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Não tem segunda chamada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está anotado.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Não tem segunda chamada; tem que ser resolvido na

primeira.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está anotado.
Continue a chamada, por favor.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Francisco Dornelles. (Pausa.)
(Não identificado) - Deputada... Repita aí, por favor.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputada Professora Raquel Teixeira, “não”.
Deputado Francisco Dornelles. (Pausa.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não está. Continue.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Francisco Dornelles. (Pausa.)
Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Nelson Meurer.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Ricardo Barros. (Pausa.)
Deputado Roberto Balestra. (Pausa.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Deputado Gilmar, registre o voto do Deputado

Francisco Dornelles.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Deputado Francisco Dornelles está aqui.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos continuar a votação.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputados do PTB.
Deputado Eduardo Seabra. (Pausa.)
Deputada Elaine Costa. (Pausa.)
Deputado José Carlos Elias.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado José Chaves.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputados do PL.
Deputado Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - “Sim”.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Milton Monti. (Pausa.)
Deputado Wellington Roberto. (Pausa.)
Deputados do PSB.
Deputado Alexandre Cardoso. (Pausa.)
Deputado Givaldo Carimbão. (Pausa.)
Deputado Pastor Francisco Olímpio.
O SR. DEPUTADO PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Renato Casagrande. (Pausa.)
Deputados do PPS.
Deputado Cezar Silvestri. (Pausa.)
Deputado Geraldo Resende. (Pausa.)
Deputados do PDT.
Deputado Dr. Hélio. (Pausa.)
Deputado Mário Heringer. (Pausa.)
Chamo novamente o Deputado Geraldo Resende.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado do PC do B.
Deputado Sérgio Miranda. (Pausa.)
Deputado do PRONA.
Deputado Amauri Robledo Gasques. (Pausa.)
Deputado do PV.
Deputado Leonardo Mattos. (Pausa.)
Deputado do PMN.
Deputado Jackson Barreto.
O SR. DEPUTADO JACKSON BARRETO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, vou fazer a segunda chamada.
Chamarei agora os Deputados titulares do PT que na primeira chamada não responderam

presença. Por favor, ao microfone os Deputados titulares do PT que não votaram na primeira
chamada.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - “Sim”.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ainda há uma vaga do PT.
Deputado Arlindo Chinaglia. (Pausa.)
Deputado José Pimentel. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - “Sim”.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não é ele; é o Deputado José Pimentel.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado José Pimentel. (Pausa.)
Deputado Paulo Rubem Santiago.
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Há algum Deputado titular do PFL que não tenha

respondido presença na primeira chamada? (Pausa.)
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Senhor escrutinador, Deputado Gilmar Machado,

com muita sinceridade e apesar de toda a amizade com o nobre Relator, Deputado José Borba, vou
votar “não” em razão dos prejuízos que a Bahia terá por conta do parecer.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado José Rocha, “não”.
Há mais algum Sr. Deputado que não votou?
Suplentes.
Deputado Carlos Nader.
O SR. DEPUTADO CARLOS NADER - Acompanhando o Líder do meu partido, voto “não”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputada Laura Carneiro.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - “Não”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -  Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA -  “Não”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -  Falta um.
Deputado João Batista. (Pausa.)
Deputado Fernando de Fabinho. (Pausa.)
Deputada Kátia Abreu. (Pausa.)
Deputado Marcos Abramo.
O SR. DEPUTADO MARCOS ABRAMO - “Não”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O PFL está completo.
Algum titular do PMDB não votou na primeira chamada?
Chamarei novamente os titulares do PMDB.
Deputado Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Silas Brasileiro.
O SR. DEPUTADO SILAS BRASILEIRO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Falta um Deputado. Deputado Paulo Afonso.
O SR. DEPUTADO PAULO AFONSO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O PMDB está completo.
Deputados do PSDB.
Há aqui algum Deputado do PSDB que não votou na primeira chamada? (Pausa.)
Chamarei os suplentes do PSDB.
Deputado Paulo Kobayashi.
O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI - Voto “não”, com o Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Antonio Cambraia. (Pausa.)
Deputado Manoel Salviano. (Pausa.)
Deputado João Castelo. (Pausa.)
Deputado Ronaldo Dimas. (Pausa.)
Deputado Alberto Goldman. (Pausa.)
Deputado Eduardo Paes. (Pausa.)
Deputados do PP.
Algum Deputado do PP não votou na primeira chamada?
Deputado Leonardo Vilela. (Pausa.)
Deputado Dr. Benedito Dias. (Pausa.)
Deputado Dr. Heleno. (Pausa.)
Deputado Herculano Anghinetti. (Pausa.)
Deputado Mário Negromonte. (Pausa.)
Deputado Benedito de Lira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -  Chamarei agora os Deputados titulares do PTB

que não votaram na primeira chamada.
Deputado Homero Barreto. (Pausa.)
Deputado Josué Bengtson. (Pausa.)
Deputado Alex Canziani. (Pausa.)
Deputado Neuton Lima. (Pausa.)
Deputado Pedro Fernandes. (Pausa.)
Chamarei os Deputados do PL que não votaram na primeira chamada.
Deputado Milton Monti.
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Wellington Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - “Sim”.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Está completo o PL.
Chamarei os Deputados do PSB que não votaram na primeira chamada.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mais algum Deputado do PSB? (Pausa.)
Deputado Gonzaga Patriota. (Pausa.)
Deputado Beto Albuquerque. (Pausa.)
Deputados do PPS que não votaram na primeira chamada.
Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, meu voto é “sim”, pois tenho

confiança de que o Relator vai nos ajudar, em muito, a recuperar o que a Bahia perde neste
momento.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Muito obrigado. O PPS está completo.
Deputados do PDT que não votaram na primeira chamada.
Deputado André Zacharow. (Pausa.)
Deputado Manato.
O SR. DEPUTADO MANATO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputados do PCdoB que não votaram na

primeira chamada.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado do PRONA que não votou na primeira

chamada.
Deputado Elimar Máximo Damasceno. (Pausa.)
Deputado Narcio Rodrigues. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está encerrada a votação.
Passaremos agora à apuração.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputada Elaine Costa, Sr. Presidente...
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA  - “Sim”!
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Está encerrada? (Pausa.)
(Apuração de votos.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, 41 Srs. Deputados votaram “sim”;

14 Srs. Deputados votaram “não”. Não houve abstenções. Total de votantes: 55.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer foi aprovado na Câmara dos

Deputados, às 18h30min. (Palmas.)
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O parecer foi aprovado no Senado Federal, ressalvados os destaques e as obras com indícios

de irregularidades.
Nos termos do art. 13, da Resolução nº 1, de 2001, alterado pelas Resoluções nºs 1 e 2, de

2003, anuncio a votação na Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques, do quadro de obras
com indícios de irregularidades graves, bem como das emendas que propõem acréscimo em
dotações relativas a obras com indícios de irregularidades, cujos números são: 71230005,
71240015, 71040016, 71107.

Peço silêncio no plenário. Silêncio por favor!
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, não estou ouvindo absolutamente

nada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
Silêncio! Estamos em processo de votação!
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu não estou ouvindo.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, por favor, suspenda a reunião por

5 minutos, até esvaziar o plenário.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, acho que nunca houve tanta gente
aqui. Por isso está esta bagunça. É melhor V.Exa. suspender a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Desde quinta-feira, Sr. Presidente, não há

ninguém aqui. Agora, com essa arrumação...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio! Vamos continuar a votação.

Peço aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
Nos termos do art. 13, da Resolução nº 1, de 2001, alterado pelas Resoluções nºs 1 e 2, de

2003, anuncio a votação, na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques,
do quadro de obras com indícios de irregularidades graves, bem como das emendas que propõem
acréscimos em dotações relativas a obras com indícios de irregularidades, cujos números são:
71230005, 71240015, 71040016, 71070001, 71090015, 71120002, 71150007, 71150009,
71220017.

Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados no Senado Federal.
Terminamos, assim, a apreciação da primeira parte do parecer da Área Temática V - Infra-

Estrutura.
O Relator irá proferir parecer sobre os destaques e, enquanto isso, convocamos o Deputado

Humberto Michiles para a apresentação do parecer sobre a Área Tématica IV — Agricultura e
Desenvolvimento Agrário.

Concedo a palavra ao Deputado Humberto Michiles para apresentar o parecer setorial sobre
a Área Temática IV - Agricultura e Desenvolvimento Agrário.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, inicialmente indago a V.Exa. e,
por extensão, ao Deputado Alberto Goldman, se devo ler o parecer integral ou o consolidado.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Integral, por favor, Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Pois não.
Em cumprimento ao dispositivo constitucional constante do art. 84, inciso XXIII, da Carta

Magna, combinado com o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, o Presidente da República submeteu à apreciação do Congresso Nacional o projeto de
lei orçamentária  nº 31, de 2003-CN, que “estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício
financeiro de 2004”, compreendendo o Orçamento Fiscal, o Orçamento da Seguridade Social e o
Orçamento de Investimentos da empresas estatais.

Encaminhado para a apreciação da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização,, nos termos do art. 166 da Constituição Federal, coube-nos, por designação de seu
Presidente, da forma do art. 9º da Resolução nº 1, de 2001, a honrosa missão de examinar e relatar
as peças orçamentárias concernentes à Área Temática IV — Agricultura e Desenvolvimento Agrário
do referido projeto de lei.

Essa área contempla as matérias relativas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento — MAPA e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário — MDA, seus órgãos, entidades
e fundos.

1- Aspectos setoriais
O valor total dos créditos consignados a esta área temática alcança R$ 8,844 milhões, sendo

R$ 8,819 milhões referentes aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e R$ 25,4 milhões
relativos a investimentos das empresas estatais CEASA-MG, CASEMG e CEAGESP.

Em valores correntes, a proposta para 2004 para esta área temática — R$ 8,8 bilhões — é
superior em 15,8% ao valor proposto em 2003, de R$ 7,6 bilhões.

Note-se, ainda, que apenas 1,76% (R$ 155 milhões) do valor total da despesa dessa área
temática  (R$ 8,8 bilhões) se encontram regionalizados, ou seja, R$ 8,639 milhões dos créditos
consignados ao MAPA e ao MDA estão localizados em âmbito nacional.
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Acreditamos que a programação desses órgãos po deria melhor analisada, principalmente
quanto ao mandamento constitucional de redução das disparidades regionais, se houvesse maior
detalhamento em termos de localização do gasto.

2 – A Execução Orçamentária e o Contingenciamento de Despesas
A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2004 — Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003 —

estabelece, em seu art. 15, que o Governo Central deverá produzir resultado primário da ordem de
2,45% do PIB — cerca de R$43,4 bilhões. Ora, a obrigação de gerar superávits primários tão
expressivos impede a fixação de gastos com custeio e investimento em valores que seriam mais
compatíveis com as necessidades do desenvolvimento agrícola e agrário de nosso País. Além disso, a
ânsia de assegurar com antecipação o cumprimento das metas impede a regular implementação dos
programas de trabalho aprovados nas leis orçamentárias. Isso não excepcionou os órgãos que
compõem a área temática em análise. Os níveis de execução orçamentária do MAPA e do MDA, em
conseqüência da rigidez dos contingenciamentos a que foram submetidos, têm sido
preocupantemente baixos.

Observe-se que mais da metade (57%) dos gastos propostos são constituídos de despesas
financeiras e apenas 18% (R$ 1,6 bilhão) são despesas primárias discricionárias. E é exatamente
sobre essa última parcela, constituída basicamente de despesas de custeio e investimento, que são
propostos contingenciamentos e outros controles orçamentários e financeiros visando à geração do
referido superávit primário. Nesse grupo encontra-se a totalidade das emendas apresentadas a esta
área temática.

3 - Análise por Órgão Orçamentário
Considerados os aspectos gerais da proposta orçamentária para a Área Temática IV,

passaremos a seguir para a análise dos orçamentos dos órgãos que se encontram sob a
responsabilidade desta Relatoria.

3.1 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
3.1.1 - Análise das Despesas
A despesa orçamentária fixada para o Ministério da Agricultura e do Abastecimento para

2004 é de R$ 7.362,8 milhões. Esses créditos abrangem todas as unidades orçamentárias e fundos
que compõem a estrutura organizacional daquele Ministério, inclusive o orçamento de
investimentos da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, S.A. — CEAGESP,
com dispêndios de R$ 14,7 milhões; da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. —
CEASA/MG, com R$ 9,5 milhões; e da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais
— CASEMG, com gastos previstos da ordem de R$ 1,2 milhões, provenientes de recursos de geração
própria, que também integram este parecer.

A preços correntes, a proposta para 2004 para o Ministério da Agricultura é 30% superior ao
valor proposto em 2003. Portanto, em termos absolutos, pode ser considerada razoável,
principalmente se levarmos em consideração as restrições fiscais enfrentadas pela União.

Vale a pena, outrossim, atentar para a configuração mostrada no gráfico a seguir, onde se
cotejam as dotações propostas do MAPA com as dotações autorizadas nas leis orçamentárias anuais
sancionadas no período 1995-2002. Note-se que a diferença entre o valor proposto e o valor
autorizado foi bem pequena no período 1998-2000. Isso indica que a atuação do Congresso
Nacional nesse período ficou restrita, praticamente, aos remanejamentos, ou seja, não houve
entrada significativa de recursos. O estreitamento das duas curvas do gráfico em 2003 anuncia
uma tendência de redução da participação do Congresso Nacional no orçamento desta área
temática.

Veja-se que praticamente todo o aumento de 30% no orçamento do Ministério da Agricultura
pode ser localizado na Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB, cuja proposta
orçamentária cresceu 65% em relação a 2003, passando de R$ 3,1 bilhões para R$ 5,1 bilhões.

A EMBRAPA e a Administração do Ministério também tiveram aumentos expressivos —
13,6% e 8,8%, respectivamente. Esses acréscimos contrastam com a redução de 4,6% na proposta
do FUNCAFÉ. Essa redução explica-se pela transferência da dotação destinada à aquisição de café
para formação do estoque regulador para o âmbito das Operações Oficiais de Crédito — Unidade
Orçamentária nº 74901 —, onde se encontra consignado o valor de R$ 1,2 bilhão.
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3.1.1.1.1. – Despesas da CONAB
A proposta orçamentária da CONAB para 2004 cresceu 65% em relação a 2003, passando de

R$ 3,1 bilhões para R$ 5,1 bilhões. O Programa Abastecimento Alimentar, cujas despesas, quando
classificadas no grupo Inversões Financeiras, se destinam a financiar a aquisição de produtos
agrícolas para comercialização e formação dos estoques públicos, teve aumento de R$ 1 bilhão. O
pagamento de juros e amortizações da dívida interna da CONAB, fixado, para 2004, em R$ 2 bilhões
309 milhões, também teve aumento de R$ 1 bilhão.

Ou seja, o vultoso crescimento do orçamento do Ministério da Agricultura se resume no
aumento do pagamento do serviço da dívida interna da CONAB e no aumento dos recursos para a
formação de estoques públicos.

A CONAB recebe, na proposta, R$ 5,1 bilhões, valor que representa 69% das dotações do
MAPA. Entretanto, a média anual de despesas executadas da CONAB gira em torno de R$ 1,3
bilhão. Essa média é pouco mais que a metade da média dos valores autorizados no período 1995-
2003.

Observe-se que nos créditos consignados à CONAB não estão incluídos os valores de R$ 3,6
milhões para financiamento e equalização de juros em operações de Empréstimos do Governo
Federal — EGF; R$ 127,5 milhões para garantia e sustentação de preços na comercialização de
produtos agropecuários e R$ 165 milhões para financiamento e equalização de preços nas
aquisições do Governo Federal e na formação de estoques reguladores e estratégicos  — AGF
correspondentes a outras despesas correntes voltadas para a garantia de renda e de preço dos
produtos agrícolas e para formação de estoques públicos. Tais créditos constam da Unidade
Orçamentária Operações Oficiais de Crédito — Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro
Nacional.

A dotação de R$ 2,5 bilhões, do grupo de despesas Inversões Financeiras, destinada ao
financiamento e equalização de preços nas Aquisições do Governo Federal e na formação de
estoques reguladores e estratégicos  — AGF consta simultaneamente da programação da CONAB e
das Operações Oficiais de Crédito, o que afronta as técnicas orçamentárias e causa incompensados
aborrecimentos.

3.1.1.1.2 – Despesas da EMBRAPA
A despesa anual efetiva da EMBRAPA tem se mantido estável no patamar de meio bilhão de

reais. Embora isso não seja o ideal para a economia de um País ainda dependente do produto
gerado pelo setor rural, a estabilidade dos valores do orçamento dessa empresa e os bons níveis de
sua execução — 87% — demonstram certo grau de compreensão da Administração Pública para a
necessidade de contínua e permanente evolução tecnológica da agropecuária brasileira. A propósito,
o projeto de lei orçamentária para 2003 para essa empresa, no valor de R$ 813 milhões, é 43%
superior à média do período 1996-2003, que foi de R$ 569 milhões.

3.1.1.1.2 - FUNCAFÉ
Nesta parte vamos analisar a execução orçamentária do FUNCAFÉ e do Programa de

Desenvolvimento da Economia Cafeeira no período 1999 a 2003, bem como a proposta
orçamentária para 2004, procurando destacar as principais alterações verificadas no período, tanto
em termos de valores, quanto da programação em si.

Na tabela a seguir, vê-se que entre 1999 e 2001 o valor das dotações autorizadas para o
FUNCAFÉ cresceram 30,5%, significando um crescimento absoluto de R$ 210 milhões. De 2001
para 2002, esse valor caiu 8,2%, e de 2002 para 2003, a queda foi 33,3%. Nesse último exercício, o
FUNCAFÉ teve um orçamento de apenas R$ 550 milhões.

Quanto aos valores liquidados, observam-se grandes variações de ano para ano. Assim é que
em 2000 houve um crescimento de 22,6% em relação a 1999, mas em 2001 houve uma queda de
61,2% em relação a 2000, levando à mais baixa taxa de execução do orçamento do FUNCAFÉ no
período: apenas 30,1% do autorizado. Em 2003, conforme dados obtidos até o final de agosto,
observa-se uma execução de apenas 54,6% do valor autorizado.

Em relação aos gastos com Outras Despesas Correntes, destaca-se o ano de 2001, no qual
os valores autorizados foram os maiores da série analisada — R$ 40,6 milhões —, conjugando-se
com uma boa execução orçamentária — R$ 29,8 milhões. Já no exercício de 2002, além de uma
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baixa dotação para outras despesas correntes, a execução orçamentária foi a pior do período:
apenas 20,3% do valor autorizado.

Quanto aos gastos com investimentos, os únicos valores significativos foram verificados nos
exercícios de 1999 e 2000. Na verdade, o orçamento do FUNCAFÉ é constituído praticamente de
despesas com Inversões Financeiras. Os valores autorizados nessa rubrica cresceram bastante
entre 1999 e 2001, mas despencaram de lá para cá. Note-se que em 2001, apesar de uma boa
dotação orçamentária — R$ 855 milhões —, o valor liquidado foi baixíssimo: R$ 239,1 milhões. Até
o final de agosto do corrente exercício, apenas 56% dos valores autorizados haviam sido executados.

Observa-se, outrossim, que o Programa 0350 — Desenvolvimento da Economia Cafeeira, que
vinha sendo executado apenas na Unidade Orçamentária FUNCAFÉ, a partir do exercício de 2004
deverá ser executado por 4 Unidades Orçamentárias: Administração Central do Ministério da
Agricultura, EMBRAPA, FUNCAFÉ e Operações Oficiais de Crédito — Recursos sob Supervisão do
FUNCAFÉ  no Ministério da Agricultura.

Observam-se, também, várias alterações nas denominações das ações do Programa de
Desenvolvimento da Economia Cafeeira. Assim é que, da programação de 2000, restam apenas 2
ações sem alteração: Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura e Conservação dos Estoques
Reguladores de Café.

3.1.1.2 – Os Principais Grupos de Natureza da Despesa
Em relação aos valores propostos por grupos de natureza da despesa, nota-se que o

aumento na dotação do Ministério da Agricultura deve-se a um acréscimo nos valores destinados ao
pagamento de amortizações da dívida  (mais 77%) e em inversões financeiras  (mais 20%). Houve
também aumento nas Despesas com Pessoal  (mais 7%) e em Outras Despesas Correntes  (mais
28%). Reduziram-se, por outro lado, as já minguadas despesas com investimentos  (menos 19%).

Ao que tudo indica, as dificuldades verificadas em exercícios anteriores em relação aos
investimentos deverão permanecer em 2004. O valor proposto para investimentos em 2004 — R$ 60
milhões — é inferior ao proposto para o exercício de 2003, que é de R$ 74 milhões. É o único grupo
de despesa cujo valor proposto é inferior à média do período 2000-2004.

Repare-se, outrossim, que as despesas de pessoal do Ministério da Agricultura já
ultrapassam 70% de suas despesas não-financeiras. Esse nível ameaça de perto a eficiência do
órgão, pois demonstra que em breve seus servidores estarão sendo pagos sem ter condições de
apresentar resultados por absoluta falta de condições operacionais e de atividades finalísticas.

Finalmente, quanto à execução, há que se enfatizar, como usualmente se tem feito nas
avaliações de final de exercício, o baixo nível de cumprimento do estabelecido nas leis
orçamentárias aprovadas. Assim, ao finalizar o mês de novembro, poder-se-ia esperar que pelo
menos 90% do orçamento estivesse executado. Entretanto, o Ministério da Agricultura pagou
apenas R$ 3,4 bilhões, 57% do valor autorizado (R$ 5,9 bilhões). Dos 48 programas de sua pauta,
apenas 11 tiveram execução superior a 67% e metade deles não chegaram a alcançar 50% de
execução. Ao final de novembro, pouco mais de 4% dos investimentos autorizados (R$ 200 milhões)
foram liquidados (R$ 8,7 milhões). O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário,
por exemplo, em que se concentra a maioria das emendas parlamentares, chegou a outubro deste
ano com apenas 4,3% das dotações autorizadas pagas. Como 60% dos investimentos autorizados
para o Ministério da Agricultura estão localizados no programa citado e como o contingenciamento
das despesas primárias discricionárias afeta particularmente esse grupo de despesa e as despesas
de custeio, o resultado da execução orçamentária apresenta-se desastroso.

Peço a atenção dos Srs. Congressistas, porque gostaria que este tópico tivesse um caráter de
alerta não apenas para o Congresso Nacional, mas para toda a Nação.

A agricultura é responsável por 33,8% do Produto Interno Bruto do País, por 42% das
exportações e pela geração de 37% dos empregos, conforme dados fornecidos pelo Ministro Roberto
Rodrigues, da Agricultura. Ora, se o setor é tão importante para nossas exportações e para a
manutenção do emprego e renda de nosso País, chegando mesmo a ser uma verdadeira âncora de
nosso crescimento econômico, a contribuição do Governo para a formação de capital fixo da
agricultura deveria ser estrategicamente mais relevante.
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Estudo recente da Universidade de São Paulo revela que para cada R$ 1,00 aplicado na
agricultura são gerados R$ 3,86 na economia em menos de um ano. Na média, o acréscimo de R$
1,00 no volume de investimentos por hectare eleva a renda agrícola em R$ 2,57 (C. C. de Souza, in
Segmento Fornecedor da Pecuária — Série BM&F, Livro 4, Brasília, DF, 2002). Apesar desses dados,
o orçamento setorial, nessa rubrica, é o pior dos últimos 8 anos.

É interessante observar que, apesar dos baixos índices de execução verificados, os Srs.
Parlamentares continuam respondendo efetivamente aos pleitos de suas bases, acreditando e
confiando que, no próximo exercício, suas propostas possam ser viabilizadas com mais rapidez e
efetividade.  Os gráficos a seguir (exibe gráficos) mostram uma considerável recuperação, em 2003,
no volume e no valor das emendas individuais apresentadas a esta área temática. Para 2004,
embora a quantidade de emendas tenha caído bastante — menos 26% —, o seu valor total caiu
apenas 3,9%. Tal redução se deve ao esvaziamento das atribuições da Pasta, como já apontado, e ao
aumento da proporção das emendas com agregação de localidades — em razão das incertezas
políticas relacionadas com as próximas eleições municipais.

3.1.1.3 - Os Principais Programas do MAPA
Da mesma forma que em exercícios anteriores, o Programa nº 0806 — Apoio ao

Desenvolvimento do Setor Agropecuário,  criado pelo Congresso Nacional em 1999, não foi
considerado pelo Poder Executivo na elaboração da programação orçamentária para 2004. Esse
programa, de acordo com o PPA 1999/2003, abriga ações importantes como Eletrificação Rural,
Estímulo à Produção Agropecuária e Mecanização Agrícola, ações essas que vêm recebendo a maior
atenção e interesse dos Parlamentares, pois atendem efetivamente às demandas e pleitos de
pequenos Municípios e comunidades rurais.

Entretanto, apesar de esse programa não constar da programação, encontramos duas boas
novidades na proposta orçamentária do Ministério da Agricultura para 2004. Pela primeira vez, o
Executivo incluiu no programa de trabalho daquela Pasta uma ação destinada a amparar os
investimentos em eletrificação rural. Essa ação denomina-se Energização Rural, do Programa
Energia Cidadã, e recebe dotação inicial de R$ 444 mil. A segunda novidade se refere à inclusão da
ação Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias, no Programa Gestão da Política Agropecuária,
com dotação de R$ 3 milhões, para atender a 15 eventos em 2004. Ambas ações constavam do
Programa nº 0806, acima mencionado.

Observa-se, ainda, que o Programa PRONAF, que teve início no Ministério da Agricultura, na
programação de 2004 não tem nenhuma ação sob responsabilidade daquela Pasta. As ações desse
programa estão dispersas em 4 Unidades Orçamentárias: Fundo Nacional do Meio Ambiente,
Ministério do Desenvolvimento Agrário, Departamento Nacional de Obras Contra a Seca e
Operações Oficiais de Crédito — Recursos sob Superintendência da Secretaria do Tesouro Nacional
do Ministério da Fazenda.

Nota-se ainda que as ações desse programa estão com uma classificação funcional que
segue critérios não muito claros.

Quando se localizam no Fundo Nacional do Meio Ambiente, estão classificadas na função
Gestão Ambiental; no Ministério do Desenvolvimento Agrário, na função Organização Agrária. Já no
DNOCS e no OOC, continuam classificadas na função Agricultura, embora o próprio Ministério da
Agricultura, como ressaltado acima, não abrigue mais ações relacionadas com esse programa.

Deve-se ressaltar, ainda, que as atividades relacionadas com a assistência técnica e extensão
rural foram completamente transferidas do Ministério da Agricultura para o Ministério do
Desenvolvimento Agrário, nos termos do Decreto nº 4.739, de 13 de julho de 2003, que altera a
competência, estabelecida em lei, daquele (Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003).

Em compensação, a atividade Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo, que
havia migrado do PRONAF para o Programa nº 0360 — Gestão da Política Agropecuária, foi, na
proposta para 2004, transformada em programa (Programa nº 1.161: Desenvolvimento do
Cooperativismo e do Associativismo Rural, com dotações da ordem de R$ 21 milhões).

Observe-se também que na proposta para 2004 as ações relacionadas à pesca e à
aqüicultura foram transferidas para o âmbito da Unidade Orçamentária nº 20124, Secretaria de
Aqüicultura e Pesca, da Presidência da República.
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Há quadro que mostra as principais alterações verificadas na organização da atuação
governamental do Ministério da Agricultura.

3.1.2. O Destino das Dotações do Ministério da Agricultura
Embora apenas R$1,5 milhão (0,02%) das dotações do Ministério da Agricultura para 2004

estejam comprometidos regionalmente (com o Nordeste), pode-se observar, pela tabela, que cerca de
R$30 milhões da programação daquela Pasta deverão ser executados por meio de transferências a
Estados ou ao Distrito Federal, R$2,5 milhões aos Municípios, R$31 milhões deverão ser
transferidos a entidades privadas e R$24 milhões deverão ser transferidos ao exterior. Assim, o
próprio Ministério se encarregará de aplicar o restante, ou seja, R$7,3 bilhões, que representam
98,79% do total. A dotação de R$330 mil, classificada em Transferências à União, encontra-se
consignada à ação Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o
Agronegócio, da EMBRAPA.

3.1.3. O Contingenciamento em 2003
Nos termos do Decreto nº 4.591/03, em vez dos R$740,3 milhões autorizados pela Lei

Orçamentária de 2003 para realização de despesas primárias discricionárias, o Ministério da
Agricultura só poderia empenhar tais despesas até o valor de R$429,6 milhões neste exercício. O
contingenciamento alcança, portanto, R$310,7 milhões, ou seja, cerca de 42% do autorizado na
referida lei.

É conveniente lembrar que no exercício de 2002 o Ministério da Agricultura, em resposta a
pedido de informações formulado por Parlamentar, confirmou que “não foram concedidos,
inicialmente, limites a projetos não incluídos no PL da LOA 2002; e, além disso, foi aplicado um
redutor linear, por unidade orçamentária, aos demais itens”.

No exercício de 2003, o Deputado Pauderney Avelino replicou a solicitação mencionada
anteriormente e ainda estendeu-a a todos os Ministérios. No caso do Ministério da Agricultura, as
informações enviadas deixam transparecer que os critérios utilizados em 2002 foram repetidos em
2003. Por exemplo, as atividades da Unidade Central do Ministério da Agricultura, classificadas no
Anexo I do decreto, sofreram um contingenciamento modal de despesas da ordem 55%; da
EMBRAPA, 38%. Os projetos da Unidade Central, classificados no Anexo I do decreto, sofreram
contingenciamento médio de 93% e modal de 79%; na EMBRAPA, 48%, em média. Com exceção da
EMBRAPA, os projetos e atividades classificados no Anexo II do decreto foram, em geral,
preservados do contingenciamento.

Nota-se, também, que houve uma pequena flexibilização quanto ao tratamento dispensado
às despesas que não constavam originalmente do projeto de lei. O Programa Apoio ao
Desenvolvimento do Setor Agropecuário, composto unicamente de emendas, não foi totalmente
contingenciado. O decreto autoriza o empenho de despesas até o valor de R$1,4 milhão (1,05 % da
dotação autorizada).

A propósito, nota-se, no gráfico apresentado no relatório, que as despesas da espécie
primária discricionária, em que se concentram os gastos com outros custeios e com investimentos
— despesas modais de emendas parlamentares — constituem menos de 10% das despesas totais do
Ministério da Agricultura.

3.1.4. Análise das Receitas
No que tange às fontes de recursos, nota-se que a partir de 2003 o Tesouro Nacional deixa

de ser o principal financiador, em termos absolutos e em termos relativos, das despesas do
Ministério da Agricultura. Sua participação cai de 59,4%, em 2002, para 47,8%, em 2003, e chega a
apenas 32,6%, em 2004. Entretanto, a proposta mantém o Tesouro Nacional financiando 62,5% das
despesas primárias discricionárias e 99,6% das despesas primárias obrigatórias.

3.2. Ministério do Desenvolvimento Agrário
3.2.1. Aspectos Gerais
A proposta orçamentária para 2004 do órgão 49.000 — Ministério do Desenvolvimento

Agrário engloba duas Unidades Orçamentárias — UO:
a) 49.101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário; e
b) 49.201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA.
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A unidade 49.901, Fundo de Terra e da Reforma Agrária — Banco da Terra, não comparece
com dotações consignadas nesta proposta. No entanto, foram criadas no órgão 74.000 — Operações
Oficiais de Crédito duas novas unidades orçamentárias que estão relacionadas ao Desenvolvimento
Agrário:

a) 74.203 - Recursos sob supervisão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
— Ministério do Desenvolvimento Agrário, com dotação de R$322 milhões, para financiar a
implantação e recuperação de instalações de famílias assentadas;

b) 74.906 - Recursos sob supervisão do Fundo de Terras e da Reforma Agrária — Banco da
Terra — Ministério do Desenvolvimento Agrário, com dotação de R$341 milhões, para financiar a
aquisição de imóveis rurais e investimentos básicos pelas famílias beneficiadas.

A proposta orçamentária para o Ministério do Desenvolvimento Agrário para 2004 é de
R$1.456.440.142, inferior em 27% (R$ 538 milhões) ao da proposta de 2003, que foi de R$1.662
milhões (excluídos os recursos para o Banco da Terra), e também inferior ao valor empenhado em
2002, que foi de R$1.829 milhões. Da redução nominal dos valores, a parcela de R$334 milhões
refere-se à extinção da unidade 49.901 — Fundo de Terra e da Reforma Agrária — Banco da Terra.
Há quadro que apresenta a proposta de programação para 2004 por Unidade Orçamentária.

Os recursos do órgão Ministério do Desenvolvimento Agrário estão assim distribuídos: a
Unidade Orçamentária MDA detém 22,85% da dotação do órgão e o INCRA, 77,15% da dotação.

3.2.2. Análise das Despesas
A previsão de gastos do órgão 49.000 — Ministério do Desenvolvimento Agrário está

distribuída em 15 programas, sendo que 6 são comuns às 2 Unidades Orçamentárias, conforme
demonstrado em quadro.

Analisando a proposta orçamentária do MDA pela ótica da modalidade de aplicação,
observa-se que a da Unidade Orçamentária MDA tem uma programação mais descentralizada do
que a do INCRA, embora em ambas a maior parte ainda se refira às transferências diretas.
Enquanto no MDA 63% dos recursos deverão ser aplicados diretamente, no INCRA a participação
das aplicações diretas está prevista em 91%. Isso decorre basicamente da finalidade das ações da
Unidade Orçamentária. O quadro, constante do relatório, resume as modalidades de aplicação dos
recursos pelas Unidades Orçamentárias.

Pela ótica dos Grupos de Natureza de Despesa — GND, observa-se que 93% da proposta
orçamentária da Unidade Orçamentária MDA está concentrada em outras despesas correntes e em
investimentos. Já no INCRA, 37% dos recursos da proposta estão alocados em inversões
financeiras. Esses recursos estão destinados basicamente à aquisição de imóveis rurais para a
reforma agrária. Outros 31% estão alocados em GND 1 (pessoal).

Pela ótica da classificação funcional, a quase totalidade dos gastos do MDA estão na função
21 — Organização Agrária, sendo que no MDA, 34% da dotação está classificada na subfunção 845
— Transferências, que representa as ações de Apoio a Projetos Municipais de Infra-Estrutura e
Serviços em Agricultura Familiar do PRONAF. Essa ação tem por objetivo a implementação das
condições municipais para expansão dos investimentos em obras de infra-estrutura que beneficiem,
coletivamente, os agricultores familiares. Já 25% dos gastos foram classificados na subfunção 631
— Reforma Agrária. Na Unidade Orçamentária INCRA, 60% da dotação foi classificada na
subfunção 631 — Reforma Agrária, absolutamente compatível com a finalidade da Unidade
Orçamentária. Os quadros apresentam a distribuição dos gastos das duas UOs por função e
subfunção.

Observa-se que na Unidade Orçamentária MDA, 45% das fontes são oriundas de recursos
ordinários e 32%, de recursos condicionados. Já a programação da UO INCRA apresenta, com
quase 28% das fontes, recursos oriundos de outras contribuições sociais e aproximadamente 25%
de recursos oriundos da emissão de títulos da dívida agrária.

3.2.3. Análise da Execução Orçamentária 2002 e 2003
Os dados da tabela constante do relatório indicam que até 2002 o percentual médio de

execução orçamentária do órgão MDA foi de 82,58%, sendo que apenas em 1997 e 2002 os
percentuais de execução ficaram abaixo da média. Observa-se que a execução de 2002 (64,36%) foi
a pior do período analisado. Em 2003, os dados apurados até 11 de novembro de 2003 apontam
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uma execução de apenas 30,31% dos valores autorizados para o órgão MDA. Isoladamente, as
Unidades Orçamentárias do MDA apresentam o seguinte percentual de realização: a) MDA, 8,01%;
b) INCRA, 42,82%; e c) Banco da Terra, 2,57%.

3.3. A LDO 2003 e a Proposta Orçamentária do Setor
O art. 2º da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003, a LDO 2004, dispõe que:

“Art. 2º. As metas e as prioridades da Administração Pública
Federal para o exercício de 2004 serão estabelecidas no projeto de lei do
Plano Plurianual relativo ao período 2004—2007, que será encaminhado
ao Congresso Nacional também na forma de banco de dados.

§ 1º Os orçamentos serão elaborados em consonância
com as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste
artigo.

§ 2º A mensagem que encaminhar o projeto de lei
orçamentária anual conterá demonstrativo da observância das metas e
prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo”.

Portanto, para o próximo exercício, as ações relevantes, para as quais a União deveria
empregar todos os esforços para atingir o mínimo ali disposto, estão propostas no Projeto de Lei nº
30, de 2003-CN (Plano Plurianual para 2004-2007).

Comparando-se a referida informação com a proposta encaminhada pelo Executivo por meio
da Mensagem nº 100, de 2003-CN, verificamos que as metas de várias ações da proposta para esta
Área Temática estão perfeitamente satisfeitas na programação. Vale esclarecer que isso é uma
melhora significativa em termos das análises feitas em propostas anteriores.

4. Análise das Emendas
4.1. Considerações Gerais
O Projeto de Lei Orçamentária para 2004 recebeu 7.944 emendas à despesa, totalizando

cerca de R$65 bilhões. À Área Temática IV — Agricultura e Desenvolvimento Agrário — foram
apresentadas 394 emendas, sendo 359 individuais e 35 coletivas. Destas, 24 foram de bancadas
estaduais, 8 de Comissões da Câmara dos Deputados e 3 de Comissão Permanente do Senado
Federal. No total, as emendas desta Área Temática somaram R$2,6 bilhões. Apenas 2,5% desse
valor (R$64,4 milhões) corresponde a emendas individuais dos Srs. Parlamentares, sendo 307 de
Deputados e 52 de Senadores. O valor médio da emenda de Deputado ficou em torno de R$172 mil,
e a de Senador, em R$218 mil. As 24 emendas das bancadas estaduais somaram R$1,3 bilhão, e as
emendas das Comissões totalizaram R$1,2 bilhão. Não foram apresentadas emendas à programação
de investimento das estatais desta Área Temática.

Do valor total das emendas apresentadas a esta Relatoria (R$2,6 bilhões), R$1,6 bilhão, ou
seja, 62%, se referem ao programa de trabalho do Ministério da Agricultura. O Ministério do
Desenvolvimento Agrário ficou com R$1 bilhão (38%).

Nesses valores ainda se encontra incluída a emenda nº 16880011, do Deputado Miguel
Arraes, no valor de R$500 mil, que foi retirada desta Área Temática a pedido do próprio autor.

4.2. Ajustes e Adequações nas Emendas
Considerando-se as limitações estabelecidas no Parecer Preliminar ao PL nº

31/2003-CN e na Resolução nº 1, de 2001-CN, e conhecendo as imensas dificuldades para
viabilizar a execução das emendas propostas junto ao Executivo, procuramos, dentro das normas
legais e orçamentárias que regem nosso trabalho, minimizar as dificuldades e incorreções técnicas
eventualmente encontradas nas emendas apresentadas. Assim, além da análise do mérito,
procuramos, por meio de contatos pessoais, telefônicos ou outros meios eletrônicos, com as
Comissões, com as bancadas e com os Srs. Parlamentares ou com seus representantes autorizados,
ajustar ou adequar as emendas às normas estabelecidas para sua apresentação e ao programa de
trabalho proposto para os órgãos que compõem esta Área Temática. As alterações mais
significativas estão devidamente autorizadas e arquivadas junto a esta Relatoria.

Procedemos, assim, a alterações em um ou outro dos seguintes itens:
1. Grupo de Natureza da Despesa: para ajustar as despesas com o tipo de gasto pretendido;
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2. Modalidade de Aplicação: para adequar a responsabilidade de execução da emenda às
reais intenções de seu autor e, também, para evitar a ocorrência de emenda dentro das proibições
de transferência de recursos para entidade privada constantes do art. 26 da Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

3. Funcional e Programática: para acomodar o subtítulo dentro da programação do órgão
orçamentário e dos programas existentes;

4. Subtítulo da emenda: principalmente para melhorar a indicação da localidade e da
matéria de competência das diversas unidades orçamentárias desta Área Temática ou mesmo para
adequá-las ao disposto no inciso VIII, art. 23, da Constituição Federal;

5. Metas e quantidade s: para adequar aos padrões sistematizados e aos custos unitários
médios utilizados como referenciais;

6. Unidades Orçamentárias: para adequar a ação proposta no subtítulo ao programa de
trabalho da respectiva unidade orçamentária;

7. Localidade: para ajustar a região à proposta apresentada; e
8. Justificação: para adequá-las aos casos em que a Constituição Federal permite a

transferência de recursos da União para Estados, Municípios e setor privado.
No caso das Comissões Permanentes, observamos que as emendas apresentadas estavam

em conformidade com as determinações do inciso I do art. 25 da Resolução nº 1, de 2001-CN, ou
seja, tratam de matérias a elas afetas regimentalmente, com caráter nacional ou institucional.

As emendas das bancadas estaduais também estavam todas de acordo com o disposto no
inciso II do art. 25 da Resolução nº 1, de 2001-CN, ou seja, são relativas a matérias de interesse do
respectivo Estado.

4.3. Padrões de Custos Unitários Médios
Na medida do possível, procuramos aproximar os valores unitários das metas das emendas

apresentadas aos custos unitários implícitos no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. No caso
das emendas em ações não contempladas na programação de trabalho incluída na proposta, como,
por exemplo, aquelas que propõem a aquisição de patrulha mecanizada, sugerimos o valor médio de
R$70.000,00. Solicitamos, entretanto, aos senhores assessores e secretários parlamentares que
consultassem os prováveis usuários sobre suas reais necessidades, em virtude da grande
variabilidade em termos de potência, marcas, utilização e qualidade das máquinas e equipamentos
para uso na agricultura.

Os subtítulos propondo projetos de eletrificação rural, que na proposta anterior seguiram a
sugestão de R$6.000,00 por quilômetro de rede implantada, conforme estimativa de valor médio
obtida por meio de análise de estatísticas gentilmente fornecidas pelas Centrais Elétricas de Minas
Gerais — CEMIG, nesta oportunidade seguem o custo médio constante da Proposta Orçamentária
para a ação Energização Rural, ou seja, R$14.801,00 por quilômetro de linha de distribuição
implantada.

No caso de projetos de desenvolvimento rural para localidades ou atividades agropecuárias,
propomos o valor mínimo de R$80.000,00 por Município apoiado. O custo médio das ações
relacionadas com assentamentos rurais consideram o valor do empreendimento proposto dividido
pelo número de famílias beneficiadas.

4.5. Fontes de Recursos
4.5.1. Recursos para as Emendas Individuais
O valor total que está sendo acrescido à programação desta área por meio das emendas

individuais — R$63.904.239,00 — provém de recursos ordinários do Tesouro Nacional (Fonte 100)
repassados a esta Relatoria-Setorial pelo Relator-Geral.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Nobre Relator, V.Exa. não falou sobre o critério para
apreciação das emendas.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Em seguida farei referência a isso, Deputado
João Grandão.

O cancelamento de até 20% em GND 4, cerca de R$41,4 milhões, pode ser efetuado pelo
Relator-Geral, nos termos do item 14 do Parecer Preliminar. Esse valor é destinado a
suplementações na área da saúde.
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Assim, para esta Área Temática, estimamos que o valor total passível de ser cancelado
alcançaria R$124 milhões — R$31 milhões no MAPA e R$93 milhões no MDA —, sendo R$41,3
milhões pelo Relator-Geral e R$82,7 milhões por esta Relatoria.

5.2. Parecer em Relação às Emendas Coletivas
As emendas coletivas somaram R$2,5 bilhões. Esse valor é mais de 30 vezes maior que o

valor disponível para atendê-las (R$82 milhões), configurando-se, pois, a evidente impossibilidade
de um acolhimento razoável dos pleitos. Mesmo assim, descartamos a alternativa de ampliar os
valores atendidos por meio de cancelamentos regimentalmente permitidos. Evitamos, como
princípio, prejudicar a programação dos órgãos envolvidos. Fizemos, portanto, o que nos foi possível
no contexto da escassez de recursos e no contexto delineado pelas restrições impostas pelas rígidas
políticas fiscais desta Administração Pública.

Decidimos, assim, após criterioso exame em relação ao mérito e às normas para
apresentação das emendas contidas na Seção III da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso
Nacional, e na Parte 2 do Parecer Preliminar, especialmente em relação às determinações do item
2.1, acolher parcialmente todas as emendas apresentadas, destacando as destinadas a dar
sustentação a ações de relevância para o setor agrícola e para o desenvolvimento agrário e que não
estavam devidamente contempladas na programação encaminhada para nossa apreciação.

6. Obras com Indícios de Irregularidades Graves
Dedicamos especial atenção à análise das informações levantadas pelo Tribunal de Contas

da União — TCU no que se refere a obras com pendências junto àquela Corte. Observamos que, até
esta data, nenhuma obra constante da programação desta Área Temática foi incluída na relação do
TCU, não havendo, assim, restrições para alocação de dotações na Proposta Orçamentária para
2004.

7. Recomendações à Relatoria-Geral
Nesta etapa, gostaríamos de contar, mais uma vez, com a elevada sensibilidade da Relatoria-

Geral para as emendas listadas a seguir, que consideramos de fundamental importância para o
setor agropecuário e para o desenvolvimento agrário, e que, por condicionamentos impostos pela
disponibilidade de recursos a esta Relatoria-Setorial, ficaram sem o devido e meritório tratamento:

1. Emenda nº 60050004, da Comissão de Assuntos Econômicos, com subtítulo Apoio a
Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário, atendida parcialmente com R$2 milhões;

2. Emenda nº 50100003, da Comissão de Agricultura e Política Rural, com subtítulo
Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares, atendida parcialmente
com R$4 milhões;

3. Emenda nº 5010001, da Comissão de Agricultura e Política Rural, com subtítulo Pesquisa
e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio Nacional, atendida
parcialmente com R$ 2 milhões;

4. Emenda nº 50100004, da Comissão de Agricultura e Política Rural, com subtítulo
Mecanização Agrícola, atendida parcialmente com R$4 milhões.

Observamos, a propósito, a existência de emendas de texto apresentadas ao PL nº 31, de
2003-CN, cujo parecer é de competência do Relator-Geral, por força da Resolução nº 1/01-CN.
Entretanto, por se referirem a matéria que altera parâmetros da programação de unidade
orçamentária sob nossa responsabilidade, é mister nossa manifestação sobre as mesmas, embora
não estejam disponíveis à nossa consideração, por rigidez técnica do software utilizado para sua
apreciação.

Dessa forma, é nosso dever sobre elas nos pronunciarmos, ainda que a título de colaboração
ao Sr. Relator-Geral. Nesse sentido, entendemos necessária a correção de erro material identificado
pelas Emendas de Texto nº 36460015 e 22050001, de autorias respectivas do Deputado Gustavo
Fruet e do Senador Pedro Simon.

Trazemos, também, à apreciação do Sr. Relator-Geral parte do texto da Ata da 44ª Reunião
Ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural, realizada em 19 de novembro de 2003, na
qual foram aprovadas as emendas daquela Comissão ao Orçamento da União para 2004. Além da
indicação das 5 emendas à despesa, conforme os termos regimentais, o Plenário aprovou
solicitações apresentadas por 3 de seus membros, a saber:
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- o Deputado João Leão solicitou que fosse sugerida ao Relator-Geral do Orçamento de 2004
a alocação de recursos a fim de beneficiar o Fundo de Apoio à Cajucultura — FUNCAJU, objeto de
Projeto de Lei nº 6.167, de 2002;

- o Deputado Romel Anizio solicitou a alocação de recursos no Orçamento 2004 em benefício
do INEMET, para modernização de estações meteorológicas do Brasil; e

- o Deputado Helenildo Ribeiro solicitou que fossem alocados recursos para o projeto que
trata da cocoicultura nacional.

8. Considerações Finais
Diante dos parâmetros citados na parte inicial, procuramos trabalhar a Proposta de

Orçamento 2004 para esta Área Temática enfatizando, dentro das limitações desta Relatoria, os
programas que agreguem mais recursos para investimentos de base na agricultura, que possam
estimular a produção agropecuária e organizar ou facilitar o abastecimento alimentar. Esses
programas são executados por meio de inúmeros projetos, que, pontualmente, se revelam como
solução para problemas locais ou para a superação de pontos de estrangulamento identificados nas
justificações das emendas apresentadas a esta proposta orçamentária. Igualmente, concentramos
nossa atenção especial nas ações de sustentação da assistência técnica e extensão rural, da
pesquisa agropecuária e de apoio ao segmento da agricultura familiar.

Como resultado de nosso trabalho e do apoio do Relator-Geral à agricultura e ao
desenvolvimento agrário do País, ampliamos a proposta orçamentária desta Área Temática em cerca
de R$146 milhões, sendo R$111 milhões para o Ministério da Agricultura (76% do total) e R$35
milhões líquidos para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (24%). As propostas aprovadas
representaram aumento líquido nas dotações para gastos em despesas correntes no valor de R$26,6
milhões e em investimentos da ordem de R$119,2 milhões. Isso corresponde a acréscimos de 3% e
42% nas dotações deste setor propostas em GND 3 e GND 4, respectivamente, no PL nº 31, de
2003-CN.

Ressaltamos ainda que, para abrigar as proposições relacionadas com a mecanização
agrícola e outras ações fundamentais de apoio e fomento à produção agropecuária, decidimos
prestigiar as decisões do Congresso Nacional verificadas em exercícios anteriores e incluir rotina no
sistema de apresentação de emendas que pudesse recepcionar as proposições dos Srs.
Parlamentares nos segmentos acima mencionados. Essa decisão que tomamos teve excelente
acolhida nas duas Casas do Congresso Nacional e foi possível graças a compromisso previamente
assumido pela Presidência da Comissão de Agricultura e Política Rural junto às Relatorias-Gerais
do Orçamento e do Plano Plurianual para 2004/2007, no sentido de viabilizar a apresentação de
emendas de compatibilização, criando o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor
Agropecuário e as ações Mecanização Agrícola e Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor
Agropecuário.

O Programa 6003 — Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário —teve emendas
aprovadas no valor total de R$84 milhões. Isso equivale a 58% do valor de todas as emendas
aprovadas nesta Área Temática, ou seja, do ponto de vista do Congresso Nacional, é o programa
mais importante do orçamento desse setor.

Assim, não poderíamos, nesta etapa, deixar de registrar o papel decisivo da Comissão de
Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados. A relevância das emendas apresentadas
demonstrou a unanimidade de seus nobres pares na salvaguarda dos interesses do setor agrícola
do País.

II - Voto do Relator
Pelo exposto no presente parecer, somos pela aprovação da proposta orçamentária para

2004, no que concerne aos órgãos e entidades albergados pela Área Temática IV - Agricultura e
Desenvolvimento Agrário, nos termos apresentados pelo Poder Executivo na forma da Mensagem nº
100, de 2003-CN, e com as alterações decorrentes das emendas cuja aprovação propomos.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lido o parecer, está iniciada a

discussão, bem como o prazo para apresentação de destaques, que será encerrado ao término deste
debate.
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Concedo a palavra ao Deputado José Rocha, por 3 minutos.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente; Sr. Relator, Deputado Humberto

Michiles; Sras. e Srs. Parlamentares, quando da apreciação do parecer anterior eu dizia que esta
Casa estava conseguindo piorar a lei orçamentária no que diz respeito à infra-estrutura, pois
diminuía recursos destinados a importantes projetos advindos do proposta orçamentária do Poder
Executivo.

No momento em que discutimos este parecer, parabenizo o Relator pelo grande esforço
realizado, mas observo que o Poder Executivo foi muito ruim para a área da agricultura. Segundo o
Ministro da Agricultura, a atividade é responsável por 33,8% do Produto Interno Bruto do País, por
42% das exportações e pela geração de 37% de empregos. Estudo recente da Universidade de São
Paulo revela que a cada real aplicado na agricultura são gerados 3,86 reais na economia, em menos
de 1 ano. Apesar disso, ressalto, o Poder Executivo foi ruim para a agricultura.

Veja V.Exa. que, apesar dos auspiciosos dados apresentados, segundo o quadro elaborado
pelo Relator, a execução orçamentária da dotação da EMBRAPA — empresa responsável por novas
tecnologias, pelo avanço da agropecuária — nos 9 últimos anos tem sido decrescente e chegou, em
2003, a 70,88% do orçamento da empresa.

A execução orçamentária da EMBRAPA é inve rsamente proporcional à importância da
empresa e ao que ela representa para a economia brasileira — ela é responsável pela tecnologia e
pelos avanços obtidos pela agropecuária ao longo do tempo.

Se assim continuar, em 2004 a execução orçamentária da EMBRA PA será ainda menor.
Dessa forma, certamente estaremos indo na contramão do que é desejável para a economia do
Brasil: mais recursos para que a EMBRAPA possa desenvolver melhor suas pesquisas.

Se analisarmos o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, veremos que em
2003 ele teve desempenho 27% inferior ao de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado José Rocha, o tempo de
V.Exa. está esgotado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Concluirei, Sr. Presidente.
A execução orçamentária do MDA nos 9 últimos anos decresceu; foi de 90,57% para 30,31%.

Veja, Sr. Presidente, que a execução orçamentária chegou a um terço do orçamento da Pasta.
Trata-se de área importante, para a qual a bancada do PT sempre reivindicou e reclamou

mais recursos. Apesar disso, apenas 30% do orçamento da Pasta foi executado, e não vemos
nenhum Deputado reclamar.

Por isso, ilustre Relator, precisamos que V.Exa. revise seu parecer para melhorar as
condições da EMBRAPA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Agricultura,
uma vez que a agricultura é importante esteio da alavancagem da economia brasileira — é
responsável por grande percentual das exportações do País.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado João
Magno.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, em primeiro
lugar ressalto que falo em nome da bancada do PT — para agilizar nossos trabalhos, é fundamental
o partido registrar de uma só vez sua opinião sobre cada parecer. Conforme orientação do nosso
Coordenador, Deputado Gilmar Machado, vamos nos manifestar de maneira breve. Eu me aterei a
aspectos relevantes do parecer.

Em primeiro lugar, cumprimento o Deputado Humberto Michiles pela maneira aprofundada
como trabalhou na análise do tema, no que se refere à execução orçamentária de 2003. No entanto,
também desejo saber qual é a previsão para 2004.

Para que eu não amplie as considerações que gostaria de fazer, destaco que o momento que
o Brasil está vivendo em relação à agricultura requer maior concentração de recursos. Concordamos
que a agricultura e a pecuária brasileira hoje vêm apresentando grandeza, pois têm permitido ao
País equilibrar sua balança comercial. Daí esse setor merecer atenção distinta da parte de nós,
Congressistas, que temos a responsabilidade de elaborar a peça orçamentária.

Destaco ainda que, no que se refere aos recursos destinados à EMBRAPA, que serão
aplicados especialmente em inovações tecnológicas, houve, conforme os dados apresentados, 87%
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no aproveitamento do orçamento. Isso significa que se definiu de modo inteligente uma prioridade
durante a execução orçamentária.

Só para dar um exemplo do que isso significa, ressalto que o Brasil hoje pode se impor de
forma espetacular diante do mundo, com aplicação do nanochip na agropecuária. Anteontem
estivemos reunidos com um alto funcionário do Governo americano — o qual é brasileiro —, que
traz a tecnologia do nanochip para ser aplicada no rebanho brasileiro, de forma prioritária, a fim de
garantir que nossa pecuária seja viabilizada.

Esse funcionário do Governo americano, um brasileiro formado nas universidades
brasileiras, desempenha hoje relevante papel na ciência. Ele está sendo recebido de portas abertas
pela EMBRAPA e visa dar ao rebanho brasileiro, nos próximos anos, alta qualificação.

O que pretendo dizer com esses comentários? Que para aplicar tal tecnologia devem ser
empregados 30 milhões de dólares no ano que vem. Em Mato Grosso estiveram representantes
nossos para viabilizar a implantação do projeto de implantação do nanochip, que é aplicado na
pálpebra do boi para controlar todos os seus movimentos, sua saúde, seu peso etc.

A conclusão da minha exposição, já que só tenho 3 minutos e falo para uma bancada de alta
relevância, não poderia ser outra.

Como suplente da Comissão de Agricultura, não poderia deixar de destacar a presença dos
Deputados titulares João Grandão, Leonardo Monteiro e dos demais Deputados que constroem no
dia-a-dia o trabalho do PT nessa Comissão, com uma presença comprometida, devidamente
elaborada.

Entendo que, quando o Brasil concluir esse processo transitório — este ano tivemos de fazer
muitas mudanças com a máquina numa situação muito precária —, a situação vai mudar para
melhor.

Neste ano já vimos um exemplo concreto de mudança que o Presidente Lula está
construindo para o Brasil: nossa alta credibilidade lá fora devido a sua política macroeconômica.

Com certeza, o Orçamento que estamos fazendo se refletirá no ano que vem com uma
execução muito mais avançada. E todos poderemos apreciar esse momento porque o Brasil hoje é
outro: um Brasil que mudou para o bem de todos os brasileiros. Este Orçamento está refletindo isso
com certeza.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Waldemir
Moka.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, até aqui
fizemos um acordo. Represento a Comissão de Agricultura. Conversei com os representantes do
Núcleo Agrário. Evidentemente, poderíamos debater exaustivamente a matéria. Mas quero ser muito
objetivo. Este é o menor Orçamento dos últimos 10 anos. Ele representa 20% do menor Orçamento
já enviado para Comissão de Agricultura. Realmente, ele é muito limitado.

De forma que o nosso Relator, Deputado Humberto Michiles, mesmo com sua boa vontade,
com todo o seu esforço, não conseguiu fazer muito. É evidente que não conseguiria. Temos uma
emenda para a agricultura familiar, por exemplo, da ordem de 100 mil reais. É um valor muito
pequeno.

Nós, da Comissão de Agricultura, fizemos destaques para 5 emendas de bancada que
nasceram de um consenso desta Comissão. Evidentemente, vamos tentar restabelecer esses valores
porque a agricultura representa muito para este País. Grande parte do superávit gerado é devido ao
agronegócio.

Sr. Relator, vou chamar a atenção apenas para um detalhe: a vigilância sanitária. Esse item
é fundamental. O Brasil tornou-se o maior exportador de carne bovina, de suínos, de frango, e
estamos à mercê exatamente por falta de recursos. O Governo Federal não consegue mandar o
recurso para cumprir o convênio com os Estados. Portanto, esse é o grande perigo.

Há também todo o esforço que faz hoje o Ministro Miguel Rossetto, no Ministério de
Desenvolvimento Agrário, e o Ministro Roberto Rodrigues, no Ministério da Agricultura.

Temos de nos unir e fazer um esforço para que a pequena propriedade, o assentado, se
agreguem ao esforço de exportação. Este é o grande segredo: fazer com que a pequena propriedade,
através do cooperativismo, some-se à chamada agricultura de escala.
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Nesse sentido, parabenizo o Sr. Relator, mas, por outro lado, peço a S.Exa. que, ao entregar
seu relatório ao Relator-Geral, diga-lhe que o recurso foi muito insuficiente e que o Ministério da
Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário precisam de muito mais, principalmente para
as chamadas emendas de Comissão.

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

Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Relator, V.Exa. foi bastante econômico com o meu

Estado. Serei objetivo. Peço a V.Exa. que examine com atenção os Destaques nºs 10 e 11, que são 2
pleitos da bancada do Maranhão.

Na eletrificação rural em Municípios do Maranhão, a emenda aprovada por V.Exa. foi no
valor de 1 milhão e 750 mil reais. Dividindo esse valor por 21 Parlamentares, dá aproximadamente
60 mil reais para cada um distribuir entre seus Municípios.

Esse valor é muito pequeno. Por isso, peço a atenção de V.Exa. para meus destaques. Tenho
certeza de que fará o possível para melhorar esses valores.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Jonas

Pinheiro.
O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, começo por onde terminou o Deputado

Waldemir Moka: os recursos para a agricultura, tanto a familiar quanto a comercial.
Este ano estamos com um orçamento curtíssimo. Sem desmerecer o trabalho dos

Parlamentares que defendem tanto a agricultura familiar quanto a comercial, teremos de trabalhar
junto ao Deputado Humberto Michiles no sentido de aumentar os recursos para a agricultura.
Senão, daqui a alguns dias, poderemos perder o que temos de mais nobre, que é a sanidade dos
nossos animais. Se não tivermos recursos para acompanhar a sanidade dos animais como estamos
fazendo, de respeito mundial, poderemos perder grande parte do mercado internacional.

Também quero parabenizar o Sr. Relator.
É evidente que apresentarei alguns destaques no sentido de agregar mais alguma coisa para

o Estado de Mato Grosso. O mais importante agora é lutar pelos Ministérios da Agricultura e do
Desenvolvimento Agrário.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ary Vanazzi.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, quero fazer duas considerações para

contrapor as questões levantadas pelos que me antecederam.
A primeira é sobre o orçamento do Ministério da Agricultura para o próximo ano. No relatório

há uma questão que me chamou atenção e quero entendê-la. Diz o relatório que o orçamento do
Ministério da Agricultura para 2004 será de 7 bilhões e 300 milhões de reais e que o de 2003 foi de
5 bilhões e 651 milhões de reais. Portanto, houve uma elevação do orçamento do Ministério da
Agricultura em 30% em relação a 2003.

Além disso, falou-se aqui que a EMBRAPA era uma empresa pouco valorizada pelo Governo.
Diz o relatório que o orçamento da EMBRAPA, juntamente com a administração do Ministério da
Agricultura, cresceu 13% em relação a 2003. Portanto, há por parte do Governo uma valorização
dessa empresa.

O que precisamos entender, na minha avaliação, é que o Governo tem dado importante
destaque à questão da agricultura, tanto do agronegócio quanto da agricultura familiar, e também à
implementação da reforma agrária para a volta da pequena agricultura, que tem contribuído muito
na questão da produção agrícola para o consumo interno.

Faço esses 2 registros para dizer que o orçamento do Ministério da Agricultura tem sido
olhado de forma especial pelo Governo.

Parabenizo o Deputado Humberto Michiles pelo relatório, por entender a situação em que
vive o País e por distribuir bem os recursos nas 3 esferas que envolvem a agricultura do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Renato
Casagrande.
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O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Sr. Presidente, primeiramente, cumprimento o
Deputado Humberto Michiles.

De fato, a cada relatório setorial que debatemos nesta Comissão, há uma insatisfação
generalizada porque o volume de recursos para investimentos é pequeno.

Está claro que a administração pública brasileira em todos os níveis precisa mudar o seu
perfil de gastos. A cada ano, aumenta-se a carga tributária e a arrecadação per capita. Por outro
lado, diminui-se o investimento em obras de infra-estrutura.

Está claro que a forma como a administração pública gasta o dinheiro do contribuinte é
equivocada por erros do passado. Isso se tornou um ciclo vicioso.  Estamos aprisionados à falta de
recursos para investimento, porque temos de pagar os encargos da dívida. Precisamos mudar a
política econômica para podermos gastar menos com a nossa dívida e termos mais investimentos
para criação de emprego.

No próximo ano, teremos essa miséria de recursos para investimento em todas as áreas e
ainda imaginamos um crescimento de 4% da nossa economia.  Se não considerássemos o
crescimento de 4% na economia, não teríamos recursos algum para investimento.

Gostaríamos que houvesse mais investimento nas áreas da agricultura familiar, da
assistência técnica e da extensão rural. O Governo Federal, no passado, investia nessas áreas,
ajudava os Estados a desenvolver o trabalho de assistência técnica rural, e hoje não o faz mais.

Está aqui o caso da vigilância sanitária, lembrado pelo Presidente da Comissão. Há
diminuição dos recursos repassados aos Estados para essa área fundamental a nossa agricultura.
Mesmo com a falta de investimentos, a agricultura  familiar está avançando de forma grandiosa,
gerando emprego e renda. Este ano ela deu uma sustentação econômica fenomenal ao País.

Devido à falta de investimento por parte da administração pública, temos que apostar no
aumento de recursos para o financiamento. Se o Governo continuar com a política de diminuição
das taxas de juros, haverá condições de termos um aumento nessa área.

Há de se reconhecer que este ano o Governo aumentou o volume de recursos para
financiamento da agricultura familiar. Isso é importante.

Se conseguirmos aumentar o recurso para financiamento no cenário de taxas de juros
menores, vamos equilibrar um pouquinho esse jogo, e as safras vão bater recordes a cada ano. A
estimativa da safra para o próximo ano é de quase 130 milhões de toneladas.

Portanto, é preciso continuar crescendo o agronegócio e a agricultura familiar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

Wellington Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Meu caro amigo Relator, Deputado Humberto

Michiles,  os recursos destinados à sua área são uma verdadeira vergonha.
Cumprimento V.Exa. pelo relatório. Reconheço sua trajetória política e sua competência. Não

poderia deixar de ressaltar sua competência também na área de economia e de educação física para
atender a tudo com tão pouco recurso.

Digo ao nobre amigo que estou apresentando os Destaques de nºs 0057, 008 e 009. Um é da
Comissão de Agricultura da Câmara e outro é da Comissão de Economia do Senado. Peço a V.Exa.
que se não puder acatar esses destaques destine-os ao Relator-Geral para que possa fazer o
acatamento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e

Senadores, o Deputado José Rocha manifesta uma preocupação muito grande com relação a
recursos alocados para a EMBRAPA. Essa foi uma preocupação inicial minha. Inclusive o meu
assessor, Dr. Wander, que é originário da EMBRAPA, teve essa preocupação. Isso é fundamental
para que o Brasil continue aumentando sua competitividade no mercado internacional.

Efetivamente, sem tecnologia e sem investimento em pesquisa, não poderemos continuar
obtendo os resultados conseguidos até agora.
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Uma das poucas questões que me deixou razoavelmente satisfeito nesse relatório foi o que
consegui fazer com a EMBRAPA, que teve um crescimento de recursos no valor de 97 milhões de
reais.

Evidentemente, gostaria de alocar muito mais recursos para a EMBRAPA, empresa que tem
prestado relevantes serviço a este País e tem muito ainda a oferecer. Infelizmente, dentro da
dificuldade que tive para elaboração deste Orçamento, é o que foi possível acrescentar para a
EMBRAPA.

Também quero agradecer as palavras ao Deputado João Magno e dizer a S.Exa. que tenho
grande preocupação com a EMBRAPA.

Espero que o Relator-Geral possa contemplar a EMBRAPA com um pouco mais de recursos.
Agradeço sensibilizado o trabalho a V.Exa.
O Deputado Waldemir Moka, Presidente da Comissão de Agricultura, companheiro com

quem busquei orientação, discuti, troquei idéias, disse algo inquestionável: em termos de
investimento, este é o menor Orçamento dos últimos 10 anos. Nobre Deputado, foi difícil para este
Sub-Relator, com 20% a menos de recurso em relação aos Orçamentos dos últimos anos, atender a
todas as demandas.

Agradeço ao Deputado Waldemir Moka as orientações.
Quis que esse trecho do relatório tomasse um caráter de alerta à Nação. O segmento

responsável pelos 23 bilhões de dólares de superávit na balança comercial precisa de atenção
especial. Junto-me a V.Exa. e aos companheiros da Comissão de Agricultura para reforçar este
setor, sobretudo no que diz respeito à vigilância sanitária. Algo de catastrófico que poderia
acontecer aos pecuaristas nacionais seria a disseminação pelo País de algum foco de febre aftosa, o
que prejudicaria nossos produtores de carne.

O Deputado Pedro Novais, do Maranhão, disse que fui bastante econômico com seu Estado.
Na verdade, não fui econômico com o Estado do Maranhão. Usei critérios. Não poderia relatar um
Orçamento com essa dificuldade se não trabalhasse com critérios. Procurei ser o mais correto
possível na aplicação desse critério.

Na verdade, fui econômico com todos os Estados, inclusive com o Estado da Paraíba e com o
meu Estado  do Amazonas.

Era o que podia fazer dentro dos recursos disponibilizados.
Agradeço ao Senador Jonas Pinheiro as palavras. Já me referi ao assunto abordado por

S.Exa. quando tratei das colocações do Deputado Waldemir Moka sobre vigilância sanitária e
sanidade animal.

Deputado Ary Vanazzi, a afirmação que fiz é que estou trabalhando com um Orçamento que,
comparado com os dos últimos 10 anos, é o que menos tem recursos para investimento. Há um
crescimento nominal simplesmente porque o orçamento da CONAB saiu de 3 bilhões e 100 milhões
de reais para 5 bilhões e 100 milhões, sendo que 1 bilhão de reais é apenas para pagamento de
serviços da dívida e o outro bilhão para aquisição de estoques reguladores.

Esse é o aumento nominal de recursos que o Ministério da Agricultura e o MDA podem
dispor para suas ações. Cresceram os recursos para investimento da EMBRAPA.

Deputado Renato Casagrande, concordo integralmente com V.Exa. Dentro do limite da carga
tributária, investi muito pouco.

Há algo errado. Estamos gastando muito e investindo pouco, sobretudo na área da
agricultura.

Finalmente, agradeço as palavras ao Deputado Wellington Roberto.
Efetivamente, não tenho nenhuma prática de fazer economia, mas fui obrigado a ser

econômico.
Até pelo meu perfil, entendo de educação física menos ainda.
De acordo com o que tem sido adotado, vou encaminhar os destaques propostos por V.Exa.

juntamente com o Deputado Pedro Novais ao Relator-Geral para que, dentro da sua competência e
da sua disponibilidade, possa acatá-los.

Sr. Presidente, eram as considerações que tinha a fazer em relação às manifestações dos
Srs. Deputados e Senadores.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

277

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, quero dizer que não se trata aqui

mais do volume de recursos que está no Orçamento de 2004, mas da incompetência do Governo em
aplicar qualquer recurso que exista.

Veja bem. No Orçamento de 2003, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no Programa
Novo Mundo Rural, até o dia 25 de dezembro, no item Assentamento do Trabalhador, gastou
24,17%. Em Consolidação dos Assentamentos, gastou 14,6% e em Emancipação de Assentamentos
Rurais, 21,4%.

Com o que o Governo realmente conseguiu gastar? Com Previdência de inativos e
pensionistas, 90%; com Valorização do Servidor Público, 89%; com Apoio Administrativo, 83%, ou
seja, com todas as atividades-meio.

O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, estavam encerradas as inscrições.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Estou falando, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - MAS tem-se de respeitar o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quando o Deputado Alberto Goldman

terminar, V.Exa. poderá falar.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Estou fazendo uma questão de ordem, Sr. Presidente,

porque S.Exa. solicitou a palavra pela ordem. Regimentalmente, tenho de fazer a questão de ordem.
S.Exa. está fazendo uma intervenção, e estavam encerradas as inscrições.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. não tem razão, porque ele pediu
pela ordem.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, é importante destacar que o
Governo não consegue executar nada. Não adianta dizer o que vai constar do Orçamento de 2004. O
Orçamento de 2003 não foi executado. Só se executa atividades-meio, como pagamento de pessoal,
previdência. As atividades-fim não são executadas. No próprio Ministério da Agricultura, dos 1
bilhão e 739 milhões orçados para Produção e Abastecimento Alimentar, executou-se 37,93% até 5
de dezembro.

O que pusermos no Orçamento de 2004, tanto faz. O número tem muito pouco significado.
No Orçamento 2003 nada aconteceu, mesmo tendo recursos.

Este Governo é muito incompetente. Essa é a realidade.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Eduardo

Gomes.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Sr. Relator, fomos designados pela Comissão de

Legislação Participativa.
Primeiramente, parabenizamos V.Exa. pela paciência e pelo desejo de atender às demandas.
Mesmo com todas as restrições impostas ao volume de recursos, apresentamos 2 destaques

em nome da Comissão de Legislação Participativa.
Numa das designações, a Comissão aprovou emenda para apoio a políticas de

desenvolvimento rural nas associações. De 15,6 milhões requeridos, tivemos o atendimento em R$
100 mil. Na outra emenda, para projetos de diversificação econômica, fizemos a solicitação de 3
milhões e R$ 680 mil, e tivemos o atendimento de R$ 100 mil.

As duas emendas de Comissão aprovadas por unanimidade fazem com que apelemos ao
Sub-Relator para pelo menos atender proporcionalmente aos recursos distribuídos e disponíveis em
seu relatório: na emenda que dá 100 mil reais para 15,6 milhões e 100 mil para 3,68 milhões de
reais.

Nobre Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, com muita prudência e tranqüilidade
apresentamos os destaques e solicitamos ao nobre Relator um esclarecimento por conta desse
atendimento, sobre a dificuldade encontrada, já que se trata de emenda acolhida pela unanimidade
da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como a palavra foi usada pela ordem,
não pode haver resposta do Relator agora.

A discussão e o prazo para apresentação de destaques estão encerrados.
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Em votação o relatório setorial referente à Área Temática IV - Agricultura e Desenvolvimento
Agrário, ressalvados os destaques.

Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que são a favor permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado, com voto contrário do Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. necessita de apoiamento.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Tenho 3 apoiamentos. É o suficiente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Verificação concedida.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, apenas para acompanhamento,

gostaria de saber quais foram os Srs. Deputados que deram apoiamento. Gostaria de saber os
nomes para que não haja erro. O Regimento é claro: se o Deputado não participou da votação, seu
nome será descontado.

Como o número foi muito apertado, gostaria de saber quais foram os apoiadores.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Rodrigo Maia, Deputada

Laura Carneiro, Deputado Eduardo Gomes e Deputado Bismarck Maia.
O Deputado Jovair Arantes fará a chamada nominal.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, há uma dúvida quanto ao

número. V.Exa. poderia esclarecer com precisão qual é o número adequado?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Dez por cento dos presentes.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Qual é o número de Deputados nesta

Comissão?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o número de Deputados presentes na

sessão.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Esse é o critério geral?
Peço a V.Exa. que convoque todos os Srs. Deputados para responder a chamada.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Partido dos Trabalhadores.
Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - O meu voto é “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Ary Vanazzi.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, embora o PFL e o PSDB queiram manter

o Orçamento de 2002, de Fernando Henrique Cardoso, vamos votar “sim”, a favor do relatório.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Dr. Rosinha.
Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado João Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Paulo Bernardo.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Vignatti.
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - PFL.
Deputado Carlos Melles.
Deputado Claudio Cajado.
Deputado Eduardo Sciarra.
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Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Voto “não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Voto “não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Lael Varella.
Deputado Machado.
Deputado Osvaldo Coelho.
Deputado Pauderney Avelino.
Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Voto “não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - PMDB.
Deputado José Borba.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado José Priante.
Deputado Marcelino Fraga.
Deputado Mauro Lopes.
Deputado Olavo Calheiros.
O SR. DEPUTADO OLAVO CALHEIROS - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Voto “sim”. Com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Pedro Novais.
Deputado Tadeu Filippelli.
Deputado Zé Gerardo.
PSDB.
Deputado Anivaldo Vale.
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.
Deputado Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Voto “não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Eduardo Gomes.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Voto “não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Helenildo Ribeiro.
O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO - Voto “não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Obstrução.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Narcio Rodrigues, para sanar uma dúvida

da Mesa, seu voto é abstenção ou obstrução? (Pausa.) O PSDB está em obstrução.
Deputada Professora Raquel Teixeira.
Deputado Rafael Guerra.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Meu voto é “não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - PP.
Deputado Francisco Dornelles.
Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
Deputado Nelson Meurer.
Deputado Ricardo Barros.
Deputado Roberto Balestra.
PTB.
Deputado Eduardo Seabra.
Deputada Elaine Costa.
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado José Carlos Elias.
Deputado José Chaves.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Meu voto é “sim”.
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PL.
Deputado Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Milton Monti.
Deputado Wellington Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Francisco Dornelles.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - PSB.
Deputado Alexandre Cardoso.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Givaldo Carimbão.
Deputado Francisco Olímpio.
O SR. DEPUTADO PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Renato Casagrande.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Voto “sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Givaldo Carimbão.
PPS.
Deputado Cezar Silvestri.
Deputado Geraldo Resende.
PDT.
Deputado Dr. Hélio.
Deputado Mário Heringer.
PCdoB.
Deputado Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - PRONA.
Deputado Amauri Robledo Gasques.
Partido Verde.
Deputado Leonardo Mattos.
PMN.
Deputado Jackson Barreto.
Do PT falta o Deputado Dr. Rosinha. S.Exa. se encontra? (Pausa.) Não. Então, vou chamar o

primeiro suplente.
Deputado Leonardo Monteiro.
O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Deputado Leonardo Monteiro votou “sim”.

Completou a lista do PT.
Do PFL faltam os Deputados Carlos Melles e Claudi o Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, meu voto é “sim”. Com o  Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Claudio Cajado votou “sim”, com o

Relator.
Deputado Eduardo Sciarra. (Pausa.) Ausente.
Deputado Lael Varella. (Pausa.) Ausente.
Deputado Machado. (Pausa.) Ausente.
Deputado Osvaldo Coelho. (Pausa.) Ausente.
Deputado Pauderney Avelino.
Vou chamar o primeiro suplente do PFL.
Deputado Carlos Nader.
Segundo suplente, Deputada Laura Carneiro.
A Deputada Laura Carneiro votou “não”.
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Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Seguindo a orientação do partido, meu voto é “não”,

apesar de considerar o relatório bom.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado João Batista.
Deputado Fernando de Fabinho.
Deputada Kátia Abreu.
Deputado Marcos Abramo.
Deputado Cleuber Carneiro.
Deputado Gervásio Silva.
Deputado José Roberto Arruda.
Restam vagas no PFL.
PMDB.
Pergunto se algum dos Deputados titulares chegou a tempo.
Deputado José Priante.
Deputado Marcelino Fraga.
Deputado Mauro Lopes.
Deputado Pedro Novais.
DeputadoTadeu Filippelli.
Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Suplentes do PMDB.
Deputado Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Silas Brasileiro.
O SR. DEPUTADO SILAS BRASILEIRO - “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Wilson Santiago.
Deputado Paulo Afonso.
O SR. DEPUTADO PAULO AFONSO - “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado João Correia.
Deputado José Divino.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIVINO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Deputado José Divino votou “sim”.
Deputado Jorge Alberto.
Deputada Rose de Freitas.
Deputado André Luiz.
Resta uma vaga do PMDB.
Deputado Pauderney Avelino, como vota V.Exa.?
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - “Não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Pauderney Avelino, “não”.
PSDB, 4 vagas.
Deputado Anivaldo Vale.
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.
Deputada Professora Raquel Teixeira.
Deputado Rafael Guerra.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - “Não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputada Professora Raquel Teixeira. (Pausa.) Vota

“não”.
Duas vagas no PSDB.
Deputado Paulo Kobayashi.
O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI - “Não”. Com a bancada.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Paulo Kobayashi vota “não”.
Deputados Antonio Cambraia.
Deputado Manoel Salviano.
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Deputado João Castelo.
Deputado Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - “Não”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Completa o PSDB.
PP.
O Deputado Alberto Goldman tem de votar.
O voto do Deputado Ronaldo Dimas fica prejudicado, porque o Deputado Alberto Goldman é

requerente. Então, fica prejudicado o voto do Deputado Ronaldo Dimas.
Como vota o Sr. Deputado Alberto Goldman?
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -  “Não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Partido Popular.
Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
Deputado Nelson Meurer.
Deputado Ricardo Barros.
Deputado  Roberto Balestra.
Há 4 vagas.
Deputados Leonardo Vilela.
Deputado Dr. Benedito Dias.
Deputado Dr. Heleno.
Deputado Herculano Anghinetti.
Deputado Mário Negromonte.
Deputado Benedito de Lira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Voto “sim”.
Não completou o PP.
Deputado Benedito de Lira, V.Exa. está sendo solicitado para assinar o livro, porque não

assinou, não está relacionado.
PTB, 2 vagas.
Deputado Eduardo Seabra.
Deputado José Carlos Elias.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS -  “Sim”. Com  o  Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Homero Barreto.
Deputado Josué Bengtson.
Deputado Alex Canziani.
Deputado Neuton Lima.
Deputado Pedro Fernandes.
PL,  1 vaga.
Deputado Milton Monti.
Deputado Welinton Fagundes.
O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES -  “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Welinton Fagundes vota “sim”.
Do PSB faltam os Deputados Givaldo Carimbão, Gonzaga Patriota, Beto Albuquerque.
PPS, 2 vagas.
Deputados Cezar Silvestri.
Deputado Geraldo Resende.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Uma vaga.
Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Do PDT faltam 2 vagas.
Deputado Dr. Hélio.
Deputado  Mário Heringer.
Deputado André Zacharow.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

283

Deputado  Manato.
Falta o PRONA. Há suplente ou titular?
Deputado Elimar Máximo Damasceno.
PV.
Deputado Leonardo Mattos.
Deputado Edson Duarte.
Deputado Jackson Barreto.
Deputada Lúcia Braga.
PFL.
Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está encerrada a votação.
Faremos a contagem. (Pausa.)
Peço  silêncio ao Plenário.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Resultado da votação. Votaram “sim”  36 Srs.

Deputados; “não” 15 Srs. Deputados; abstenção, 0.  Total: 51.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aprovado o relatório na Câmara dos

Deputados.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O relatório foi aprovado às 20h31min deste dia. (Pausa.)
Com a palavra o Relator para finalizar.
O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - E os destaques, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Serão apresentados depois.
O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Então, estão ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os destaques foram encerrados. O

Relator vai dar o parecer e depois apreciaremos os destaques. Todos os relatórios estão tendo esse
procedimento.

O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Mas estão ressalvados os destaques?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estão ressalvados todos os destaques.
Com a palavra o Deputado Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, ressalto o trabalho, a

dedicação, a competência e sobretudo o profissionalismo dos consultores na pessoa dos Drs. Vender
Gontijo e Nilton, em grande parte responsáveis pela profundidade deste relatório que acaba de ser
aprovado.

Agradeço a todos os Parlamentares, ao Presidente e ao meu partido a confiança.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Convido o Senador Fernando Bezerra,

Relator da Área Temática VII - Saúde, para apresentar o seu relatório setorial.
Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA -  Área Temática VII - Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pediria silêncio ao auditório.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e

Srs. Deputados, lamentavelmente, a saúde do Relator está tão precária quanto os recursos alocados
no orçamento da Saúde. O Brasil precisa de muito mais, porque se trata de área extremamente
sensível.

(Tumulto em plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio ao auditório!
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Embora saiba que, por exigência dos Srs.

Parlamentares, foram integralmente lidos os relatórios, assim mesmo, diante das condições de
saúde em que me encontro, consulto V.Exa., Sr. Presidente, e o Plenário, se seria permitido a mim,
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uma vez que está distribuído o relatório, ler um resumo e me colocar à disposição dos Srs.
Deputados e Senadores para o debate, que certamente será feito ao final da leitura. Se, entretanto,
mesmo considerando as condições físicas em que me encontro, for do entendimento desta Comissão
que seja lido todo o relatório, não há nenhuma objeção da minha parte, e eu o farei.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem a palavra o Deputado

Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, eu sinto profundamente este fato

agora. Eu concordei em que se abrisse mão do interstício. Eu concordei que fosse feita a leitura
antes dos outros que foram distribuídos inicialmente. Sinceramente, não posso concordar. Sinto
muito, compreendo, mas não posso concordar que não seja lido integralmente o relatório. Eu não li
esse relatório. Eu o recebi ontem. Não houve o interstício para a leitura. Não tive como lê -lo. Vou
acompanhar a leitura agora. Desculpe-me, Senador. Se V.Exa. quiser transferir para amanhã, eu o
ouvirei com todo o prazer. Sinto muito, mas não posso abrir mão da leitura.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Eu o farei agora, Deputado. Fiz uma consulta
apenas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator irá ler o relatório.
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Nos termos do art. 165, caput, § 5º, da

Constituição Federal c/c o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, o Exmo. Sr. Presidente da República submete à apreciação do Congresso Nacional a
Mensagem nº 100, de 2003–CN (nº 414, de 2003, na origem), o Projeto de Lei nº 31, de 2003-CN,
que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o Exercício Financeiro de 2004,
compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das empresas em
que a União, direta ou indiretamente, detém maioria do capital social com direito a voto.

(Tumulto em plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Levando em conta o estado de saúde do

Sr. Relator, eu pediria silêncio máximo ao auditório.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Por designação do Sr. Presidente da Comissão

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, na forma do art. 9º, da Resolução nº 1, de
2001–CN, coube-nos a honrosa missão de relatar a proposta orçamentária do Ministério da Saúde
para o ano de 2004, aí incluídos os programas de trabalho das unidades orçamentárias a ele
vinculadas direta ou indiretamente.

Análise dos Recurso Propostos para a Saúde:
A proposta do Orçamento para 2004 reserva ao Ministério da Saúde recursos da ordem de

35,8 bilhões de reais, o que representa 15,59% do Orçamento da Seguridade Social da União. Em
relação à dotação autorizada para 2003, o valor proposto para 2004 representa um acréscimo
nominal de 17%. Quando comparado com os gastos de 2002 e 2001, constatamos um crescimento
de 26,53% e 36,97%, respectivamente, conforme observado na Tabela I que se segue ao relatório. A
tabela vai de 1996 a 2004.

Esses valores estáticos, analisados de forma isolada, somente permitem dizer que há uma
tendência de aportes anuais adicionais, em termos nominais, para a Saúde. Mas quanto deve uma
nação gastar em ações e serviços de saúde? Não há uma resposta precisa para a questão.
Entretanto, a análise comparativa com outros países permite-nos asseverar que há um longo
caminho a percorrer, no sentido de atenuar as necessidades populacionais e alcançar condições
satisfatórias de saúde.

Os inúmeros problemas concernentes à saúde pública são traduzidos em diversos
indicadores, entre os quais citamos:

Mortalidade.
Os dados de mortalidade contribuem para o conhecimento dos níveis de saúde da população

e fornecem subsídios para os processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de
atenção à saúde dos diversos segmentos populacionais.
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Constatamos que o perfil de mortalidade da população brasileira tem passado por
transformações, destacando-se a queda dos óbitos infantis, a redução relativa de óbitos por doenças
infecciosas e parasitárias e o aumento das mortes por doenças crônico-degenerativas.

Mortalidade Infantil.
Nos países mais desenvolvidos, como o Canadá, os Estados Unidos, e os países da Europa,

em sua maioria, os coeficientes de mortalidade infantil estão abaixo de 10 por mil nascidos vivos; na
Suécia, apenas 4 por mil nascidos vivos.

No Brasil, com tendência constante de queda, a mortalidade infantil atingiu 28 óbitos por
1.000 nascidos vivos em 2000.

Temos uma tabela onde se vê a evolução do quadro da taxa de mortalidade infantil por
região; na minha Região Nordeste, temos o índice alarmante de 45 óbitos  por mil, verificados no
ano de 2000.

Altas taxas de mortalidade infantil refletem, de maneira geral, baixos níveis de saúde e de
desenvolvimento socioeconômico. As taxas reduzidas também podem encobrir más condições de
vida em segmentos sociais específicos.

Percebemos que há consistente tendência de redução da mortalidade infantil em todas as
regiões brasileiras, o que reflete a melhoria nas condições de vida, o declínio da fecundidade e o
efeito de intervenções públicas nas áreas de saúde saneamento e educação, entre outros aspectos.
Ainda assim, os valores médios continuam elevados, sobretudo nas Regiões Nordeste e Norte.

Ao final da década de 1980, o índice de mortalidade infantil era superior a 50 óbitos infantis
abaixo de 1 ano por 1.000 nascidos vivos. Nesse período, a Região Nordeste, que sempre teve os
piores indicadores em saúde e distribuição de renda, tinha índice ao redor de 78. Ao final do último
século, consoante ilustrado na Tabela II, houve uma sensível alteração nos índices de mortalidade
infantil.

Constatamos que as desigualdades regionais revelam-se nitidamente por intermédio desse
indicador. Entre os fatores principais que afetam diretamente a mortalidade infantil, podemos
nomear a insuficiência na prevenção e no atendimento
precoce às crianças, as complicações decorrentes de tentativas fracassadas de aborto, as condições
inadequadas de habitação e saneamento, a vacinação materna e o atendimento pré-natal
insuficientes, a falta de amamentação ou provisão de substitutos do leite materno e o baixo peso
das crianças ao nascer. Saneamento e habitação requerem especial atenção do Poder Público,
devido à forte correlação entre óbitos infantis resultantes de doenças infecciosas ou parasitárias e
as precárias condições de vida da população.

A análise detalhada desse indicador revela que o Coeficiente de Mortalidade Infantil no Brasil
(CMI) é formado pela Mortalidade Neonatal, que compreende os óbitos de menores de 28 dias e pela
Mortalidade Infantil Tardia, correspondente aos óbitos ocorridos entre o 28º dia de vida e 1 ano. A
Mortalidade Neonatal ainda se subdivide em Neonatal Precoce (até 6 dias) e Neonatal Tardia (de 7 a
27 dias).

Segue-se tabela que mostra a Taxa de Mortalidade Infantil, que especifica o Neonatal
Precoce, o Neonatal Tardio e a Infantil Tardia.
Tal segmentação é importante, vez que as mortes neonatais são, na quase totalidade, devidas às
chamadas causas perinatais e às anomalias congênitas, enquanto a mortalidade infantil tardia
decorre de fatores ambientais, tais como as doenças infecciosas e a desnutrição.

Regra geral, quando a taxa de mortalidade infantil é alta, o componente pós-neonatal é
predominante (Mortalidade Infantil Tardia). Quando a taxa é baixa, o seu principal componente é a
mortalidade neonatal, com predomínio da mortalidade neonatal precoce.

O Brasil apresenta taxas de mortalidade neonatal superiores às de mortalidade infantil
tardia em todas as regiões, sendo que nas Regiões Norte e Nordeste, tradicionalmente com maiores
índices de mortalidade, a participação relativa da mortalidade pós-neonatal é maior. Vale lembrar
que o Brasil está enquadrado como o país que apresenta taxas médias de mortalidade infantil.

Ressaltamos, ainda, a tendência de declínio das taxas de mortalidade em todos os segmentos
analisados, entre 1997 e 2000, o que demonstra a eficácia e a
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efetividade das ações de saúde empreendidas ao longo desses anos, fruto de aumentos dos gastos
em saúde (Tabela III).

A comparação entre os indicadores dos países do continente americano propicia melhor
dimensão do quadro brasileiro. A Tabela IV traz a taxa de mortalidade infantil até 5 anos. Os dados
mostram tanto as disparidades entre nossos vizinhos sul-americanos quanto o abismo que separa a
maior parte dos países do Terceiro Mundo dos países do Primeiro Mundo, como Canadá e Estados
Unidos.

A tabela está no relatório, à disposição de V.Exas.
Doenças Parasitárias e Infecciosas.
Percentuais elevados de doenças parasitárias são indicativos de insatisfatórias condições

socioeconômicas e de saneamento, além de insuficiente cobertura e qualidade da utilização de
procedimentos básicos de atenção à saúde da criança, como a reidratação.

O percentual de óbitos por doença diarréica aguda declinou progressivamente durante a
década passada, em todas as regiões brasileiras, à exceção da Região Nordeste, onde os valores
permanecem estáveis e em patamares elevados. A redução observada indica possível melhoria das
condições de vida e de saneamento, bem como da atenção básica à saúde da criança.

A programação da Saúde destina cerca de R$712 milhões para ações de saneamento e
resíduos sólidos em 2004.

Quanto às doenças infecciosas, percentuais elevados são indicativos também de condições
socioeconômicas insatisfatórias e de insuficiente cobertura e qualidade da atenção básica à saúde
da criança, sobretudo quando associadas a fatores climáticos que favorecem a ocorrência de
infecções respiratórias.

Em todas as regiões, observamos persistente declínio da mortalidade proporcional por
Infecções Respiratórias Agudas (IRA). As Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam valores
mais baixos, o que pode estar relacionado, além dos fatores ambientais, a deficiências de cobertura
e qualidade da informação.

A Tabela V explicita essas informações, por região, quanto à Doença Diarréica Aguda e à
Infecção Respiratória Aguda.

Doenças Crônico-Degenerativas.
As doenças crônicas representam a maior causa de mortalidade e incapacidade no mundo

inteiro, principalmente doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, câncer e doenças
respiratórias.

Gradativamente, o problema afeta as populações dos países desenvolvidos  e em
desenvolvimento. Isso é reflexo das grandes mudanças que vêm ocorrendo no estilo de vida das
pessoas no mundo, sobretudo hábitos alimentares, nos níveis de atividade física e no fumo.

No Brasil, por exemplo, as neoplasias malignas, genericamente chamadas de câncer, vêm
aumentando à medida que ocorrem o controle progressivo de outras doenças e o conseqüente
envelhecimento populacional. Em 1999, a taxa de mortalidade por estas causas foi de 70 óbitos por
100.000 habitantes, com maior incidência nas Regiões Sul e Sudeste, que registraram 89 e 102
óbitos por 100.000 habitantes, respectivamente. Em relação a 1980, houve crescimento nas taxas
padronizadas de neoplasia de mama, de próstata e de pulmão, traquéia e brônquios.

O envelhecimento da população tem ainda como efeito o aumento da mortalidade por diabete
melito, que, em 1999, apresentou uma taxa de 19,3 óbitos por 100.000 habitantes, com valores
superiores para mulheres (22,1) do que para homens (16,4).

Gasto Público em Saúde:
O gasto público com saúde como proporção percentual do PIB foi da ordem de 3,09% em

2000. Desse gasto, as aposentadorias e pensões, os encargos da dívida, as clientelas fechadas e, no
âmbito federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza foram excluídos.

Caso analisemos os gastos federais com saúde em relação aos gastos federais totais e não-
financeiros, entre 1995 e 2001, verificaremos, conforme a Tabela VI, tendência inicial de declínio e
posterior recuperação.

A Tabela VI mostra a proporção e o percentual do gasto federal com a saúde de 1995 a 2001.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

287

A participação proporcional do total de gastos com saúde, no conjunto das finanças federais,
apresenta-se em declínio desde 1995 até 1999. No entanto, esse quadro não necessariamente reflete
uma redução do montante de recursos aplicados em saúde, mas, sim, o crescimento dos gastos
totais do Governo Federal — especialmente os relacionados a encargos da dívida pública —, o que
amplia o denominador do indicador. De outra parte, quando a comparação é feita com o total das
despesas não-financeiras do Governo Federal, ainda assim observa-se uma redução proporcional
dos gastos com saúde, embora em menor escala. A partir de 1999, inicia-se gradual recuperação.

Se analisarmos os mesmos gastos federais com saúde, como proporção percentual do PIB,
conforme a Tabela VII constataremos que o comportamento do indicador, no período compreendido
entre 1994 e 2001, mostra redução percentual dos gastos com saúde em 1996, que pode ser
atribuída à frustração da arrecadação da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras
(CPMF), comprometendo o nível dos gastos. A recuperação nos anos seguintes permitiu atingir os
níveis do início da série somente em 2001. Observamos também aumento acentuado e contínuo de
transferências federais aos Municípios, consistente com a política de descentralização da gestão
pública do setor. O gasto direto com pessoal apresentou-se em declínio a partir de 1995.

Segue-se a Tabela VII, que mostra a proporção do gasto federal com saúde em relação ao PIB
desde 1994. A fonte é o IPEA.

Análise comparativa, não menos importante a ser feita, diz respeito aos gastos per capita em
saúde pública, conforme a Tabela VIII, que mostra os gastos de diversos países, inclusive o do
Brasil, que é muito baixo se comparado com os de outros países: apenas 109 dólares anuais per
capita, superior apenas ao Suriname, ao Peru, à Bolívia, ao Paraguai, à Guatemala, à Nicarágua e
ao Haiti, e inferior aos demais países da América Latina e do mundo. Tal indicador revela que o
Brasil, com 109 dólares anuais, somente possui parâmetros superiores aos países menos
desenvolvidos, como acabei de explicar. Esse valor equivale a, aproximadamente, 85 centavos de
real/dia per capita, a depender da taxa de câmbio utilizada, para fazer frente a todo tipo de
procedimento de saúde, desde a atenção básica até a de média e alta complexidade.

Expectativa de Vida ao Nascer:
Estudos recentes mostram tendência de envelhecimento da população brasileira na década

de 1990.
Na última década, a expectativa estimada de vida experimentou um ganho de 2,6 anos, ao

passar de 66 anos, em 1991, para 68,6 anos, em 2000.
(Tumulto em plenário.)
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, eu, mesmo com estado precário

de saúde, estou tentando ler meu relatório, mas é extremamente desagradável saber (o Sr.
Presidente faz soar as campainhas) que não há a mínima atenção às palavras que aqui profiro e, por
isso, volto a questionar a utilidade da leitura. Vejo apenas que alguns poucos Deputados e
Senadores me dão atenção. Disponho-me à leitura total, mas me pergunto sobre a validade disso,
uma vez que não há a menor atenção por parte de S.Exas. Eu me sinto absolutamente inútil lendo o
relatório, mas o farei, no cumprimento do Regimento.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Acho que, infelizmente, nosso Relator tem toda a

razão. Infelizmente, os Srs. Deputados não estão acompanhando a leitura, com algumas exceções.
Eu sugeriria que ele lesse seu resumo. V.Exa. tem um resumo, não tem, Sr. Relator?

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Tenho. O Relatório tem 40 páginas, e li apenas 7.
Mas tenho um resumo comigo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Então solicito que seja lido apenas o resumo, por
favor.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Não quero repetir isso. Estou com problema de
saúde, mas minha saúde é suficientemente boa para que eu conclua as 40 páginas, se assim for
necessário. Apenas questiono se isso é apenas para cumprir uma formalidade, porque eu aqui
estava lendo para ninguém, absolutamente ninguém. Mas quero cumprir o Regimento.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Quase ninguém.
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O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Quase ninguém, ressalto. Há outras pessoas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Senador Fernando Bezerra, estamos

percebendo o seu esforço para fazer a leitura, dada a sua precária condição de saúde. Percebo o
mesmo que o Deputado Alberto Goldman ressaltou: há uma desatenção quase completa por parte
do Plenário.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado  Pauderney Avelino) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Não acredito que não esteja havendo atenção do

Plenário. Pessoalmente, eu estava acompanhando a leitura. Pela situação de saúde do Relator, e
não pela falta de atenção do Plenário, sugiro que S.Exa. leia o resumo.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Concordo em que a falta de atenção do Plenário
não é unânime. V.Exa., o Deputado Alberto Goldman e vários outros me têm dado atenção. Apenas
me sinto confuso, porque há conversas no recinto. É incômodo, mas posso ler.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Já foi dito que o resumo tem 40
páginas.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Não, o relatório é que tem 40 páginas. O resumo
tem 10 páginas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Então, V.Exa. pode ler o resumo, por
favor.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Posso, claro. O que li corresponde a uma página
do meu resumo. É mais ou menos uma página de resumo para cada 10 do relatório. Se V.Exas.
permitirem, posso partir da página 2. Se ficarem dúvidas, voltarei ao detalhe, onde for necessário.
Acho importante ler o resumo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Consulto o Plenário. (Pausa.)
O Plenário está de acordo.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Não me custa nada ler. Há pontos importantes

no resumo. Disponho-me, na medida em que o resumo não for suficientemente esclarecedor, a
voltar aos detalhes. Não me sinto confortável em apenas ler o voto. Se V.Exas. me permitem,
gostaria de ler o resumo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Prossiga, então, com a leitura do
resumo.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - É rápido.
Valores por Unidade Orçamentária:
O Fundo Nacional de Saúde congrega cerca de 88% da dotação do órgão e cresceu 19% em

relação à dotação autorizada no exercício de 2003. O aumento é de 30% quando comparado ao
Orçamento executado em 2002. Parte desse crescimento pode ser explicado pelo ingresso de novas
ações na saúde, a exemplo das financiadas pelo Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.

No que tange à Fundação Nacional de Saúde, 8% dos recursos destinados ao órgão, a
proposta decresce 3,0% e 10,7% em relação a 2003, quando autorizado, e 2002, gasto,
respectivamente. Registramos, porém, que essa diminuição tende a reduzir-se em vista de a
presente análise ocorrer sobre os números da proposta, sem ainda considerar os acréscimos
decorrentes das emendas.

Valores por Grupo de Natureza de Despesa (GND):
Examinada a proposta sob a ótica dos Grupos de Natureza de Despesa, chama atenção a

expressiva redução dos investimentos: decréscimo de 13% e 7% em relação a 2003 e 2002,
respectivamente.

Dos recursos alocados, R$27,6 bilhões, 77,2% desse total destinam-se a outras despesas
correntes, e R$1,4 bilhão, 3,9%, a investimentos. Pessoal ativo, inativos e encargos sociais
receberam R$6 bilhões e as despesas ligadas à dívida, R$708,3 milhões, ou seja, 16,9% e 2,0% dos
recursos totais, respectivamente.

Quanto aos recursos destinados a outras despesas correntes, está alocada  no Fundo
Nacional de Saúde praticamente a totalidade, 96%. Nos recursos de  investimento, a Fundação
Nacional de Saúde  apresenta valores próximos ao do Fundo Nacional de Saúde , R$ 662,9 milhões e
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R$ 643,0 milhões, respectivamente, o que representa 46% e 47% do total previsto para essa
finalidade.

Valores por Fontes de Financiamento:
A Contribuição Social sobre Lucro das Pessoas Jurídicas (CSLL), a Contribuição para o

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF) são as principais fontes de financiamento do órgão, respondendo por cerca de
85% do total dos recursos do setor.

Vale observar que, das fontes que financiam a Saúde, somente a CPMF tem parcela de
recursos efetivamente vinculadas ao setor. As demais contribuições financiam indistintamente
ações do Orçamento da Seguridade Social, em que se inserem a Saúde, a Previdência e a
Assistência Social. Os R$11 bilhões da CPMF alocados em programações do Ministério da Saúde
estão em conformidade com as
disposições legais e constitucionais que regem a matéria.

Do total de recursos do Ministério da Saúde, cerca de R$11,2 bilhões, ou seja, 31%
encontram-se condicionados à aprovação de dispositivos legais em tramitação no Congresso
Nacional (CPMF: R$11,1 bilhões; Contribuição do Servidor Público: R$0,1 bilhão).

À semelhança do que ocorreu em 2003, também em 2004 houve, na proposta encaminhada,
recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FCEP) alocados ao Ministério da Saúde
(cerca de 10% do total – R$ 3,6 bilhões). Desse montante, cerca de R$3 bilhões estavam aplicados
em despesas correntes — R$1,2 bilhão em Atenção Básica de Saúde e R$1,7 bilhão em
Transferência de Renda sob Condicionalidades — , e o restante em despesas de capital.

Registramos ainda que, dos recursos originários do FCEP, R$2,8 bilhões, 80% do total,
estavam alocados ao Fundo Nacional de Saúde, e o restante à FUNASA.

Quanto à organização do Orçamento em programas, houve uma grande alteração em relação
a 2003. Praticamente todos os programas foram alterados, o que dificultou a comparação com
valores anteriores nesse nível de agregação. As ações também foram alteradas, porém em menor
grau.

Observamos que o Programa 1.220 — Atenção Hospitalar e Ambulatorial no SUS — obteve
42,5% dos recursos da Saúde, cerca de R$15,2 bilhões. Parcela significativa desses recursos, 92,5%
do total, equivalentes a R$14,1 bilhões, destina-se ao pagamento da rede conveniada e credenciada
ao SUS. A rede hospitalar pública federal conta com cerca de R$552 milhões, enquanto à rede
Pioneiras Sociais foi reservada a quantia de R$250 milhões.

Dentre as ações vinculadas ao programa Atenção Hospitalar e Ambulatorial no SUS, há que
se destacar a preponderância daquela destinada a atender aos Municípios que atingiram a condição
de regime de gestão plena (dotação proposta de R$11,8 bilhões) sobre a outra ação congênere,
destinada a suprir os Municípios que ainda não atingiram essa condição (R$2,3 bilhões). Esse fato,
já observado no processo orçamentário de 2003, evidencia a permanência da política de
descentralização das ações e serviços de saúde, em consonância com a diretriz constitucional
estabelecida.

O programa Transferência de Renda com Condicionalidades conta com cerca de R$2,64
bilhões, equivalentes a 7,39% do Orçamento da Saúde, e objetiva prestar auxílio financeiro à família
na condição de pobreza extrema para melhoria da situação de segurança alimentar e combate às
carências nutricionais. Parcela expressiva desse programa estava sendo financiada pelo Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza, cerca de R$1,68 bilhão, o que correspondia a 63,64% do total.
Após a recomposição, e conseqüente troca de fontes, o Programa Transferência de Renda com
Condicionalidades perdeu R$1,84 bilhão, passando a contar com R$800 milhões, superior, ainda,
em 120% ao valor consignado no exercício de 2003.

Existe a possibilidade de troca de nome do referido programa durante a tramitação da
proposta Orçamentária no Congresso Nacional, com o objetivo de moldá-lo ao antigo Programa
Bolsa-Alimentação.

Diferentemente dos anos anteriores, em que ações de saneamento na Saúde vinculavam-se
ao único Programa (0119 - Saneamento Básico) e resumiam-se a 5 projetos (água, esgoto, melhorias
sanitárias, resíduos sólidos e saneamento em pequenas localidades), a proposta para 2004 cria 3
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novos Programas (0122 - Saneamento Ambiental Urbano, com R$562 milhões; 1287 - Saneamento
Rural, com R$92 milhões; e 8007 - Resíduos Sólidos Urbanos, com R$48 milhões), subdivididos em
várias ações.

Saneamento básico requer atenção especial devido à sua implicação direta sobre a saúde da
população. A Organização Mundial de Saúde estima que, para cada real aplicado em saneamento,
economiza-se 4 reais, que seriam gastos com tratamento de doenças.

Chamo a atenção dos Srs. Senadores e Srs. Deputados para este item, sobretudo na região
mais pobre do País, onde a situação é mais crítica. É de se ressaltar que essas ações não esgotam
toda a programação orçamentária pertinente a saneamento básico. Outras ações estão a cargo do
Ministério das Cidades, área de Governo, desenvolvimento urbano, habitação, saneamento e infra-
estrutura, e do Ministério da Integração Nacional, na área de Governo e irrigação e integração
regional.

Observamos, pela proposta enviada ao Congresso Nacional, incremento nominal da ordem
de 30,9% em relação ao Orçamento autorizado no exercício de 2003 para gastos com saneamento.
Quando comparado com o exercício de 2002, o aumento é ínfimo: 3,1%.

Merece destaque a ampliação da ação de saneamento a cargo do Ministério da Saúde. Com a
nova proposta, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) passa a atender não só os Municípios com
até 30.000 habitantes, como havia sido praxe, como também Municípios maiores, a exemplo das
ações de esgotamento sanitário e abastecimento de água para Municípios com mais de 30.000
habitantes.

Por fim, compete registrar a sinalização dada pelo Governo Federal no sentido de priorizar
ação de saneamento para 2004, a serem financiadas pelo excedente do resultado fiscal deste ano,
que já se anuncia em entrevista dada pelo Sr. Ministro como da ordem de R$3 bilhões.

Regionalização das Ações de Atenção à Saúde.
O Ministério da Saúde, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS, tenta cumprir

os preceitos estabelecidos no art. 35, da Lei nº 8.080/90, para a regionalização dos gastos de saúde
por Unidade da Federação, quais sejam: perfil demográfico da região; características qualitativas e
quantitativas da rede de saúde; desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior;
perfil epidemiológico da população a ser coberta; níveis de e participação do setor de saúde nos
orçamentos estaduais e municipais; e plano qüinqüenal do investimento de saúde.

Ademais, os esforços foram canalizados para a descentralização preconizada na Constituição
Federal, tanto da gestão do Sistema como dos recursos financeiros.

O perfil demográfico da região foi o critério utilizado com maior ênfase para regionalização
dos gastos. Foram consideradas ainda as características quantitativas e qualitativas da rede de
saúde na área, o perfil epidemiológico da população e o desempenho técnico, econômico e financeiro
no período anterior.

Observe-se que 41,68% dos recursos destinados a ações de atenção à saúde em 2004 estão
em rubrica nacional — cerca de R$13 bilhões de um total de R$31,6 bilhões.

A Região Sudeste absorveu 26,30% desses recursos, o que corresponde, aproximadamente, a
R$3,8 bilhões. O Estado de São Paulo ficou praticamente com a metade dessa quantia, ou seja,
R$4,1 bilhões.

As Regiões Centro-Oeste e Norte foram as menos beneficiadas, em termos de volume de
recursos, restando a cada uma delas R$1,4 bilhão e R$1,1 bilhão, o que equivale a 4,41% e 3,6%,
respectivamente, do total de recursos.

Proposta Orçamentária e Emenda Constitucional nº 29, de 2000.
A proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo consignava recursos da ordem

de R$28,9 bilhões para ações e serviços públicos de saúde, excluídas as ações financiadas com
recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.

O procedimento de se incluir os recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
para fins de atendimento da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, suscitou grande polêmica, vez
que havia o entendimento de que os recursos do aludido fundo não poderiam jamais integrar o piso
constitucional estabelecido pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000, embora eventualmente
aplicados em ações e serviços públicos de saúde.
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A referida emenda constitucional estabelece a participação mínima de cada ente federado no
financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Em alusão à participação da União, a
Emenda Constitucional n° 29, de 2000, remete à lei complementar a definição das regras
permanentes que deverão viger a partir de 2005. Para o quadriênio 2000 a 2004, ficam valendo as
instituídas no art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Das regras acima estabelecidas, a contida na alínea “b” do art. 77 foi objeto de deliberação
do Tribunal de Contas da União, que, por intermédio da Decisão nº 143/2002, tomada em plenário,
determinou a adoção do conceito de base móvel, ou seja, a expressão “valor apurado no ano
anterior” deve ser compreendida como o valor efetivamente empenhado no ano anterior em ações e
serviços públicos de saúde, sobre o qual deverá ser adicionada a variação nominal do PIB para
efeito de definição do valor mínimo a ser despendido no exercício subseqüente, até o ano de 2004.

A proposta encaminhada pelo Poder Executivo incorporou essa interpretação do Tribunal de
Contas, mas abriu novo flanco de discussão ao incluir o Fundo de  Combate e Erradicação da
Pobreza na aferição do piso constitucional da  saúde, procedimento este  que só foi possível graças à
aposição de veto ao § 2° do art. 59 da  Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003. Essa medida gerou
forte reação de Parlamentares e de setores organizados da sociedade, porquanto infligia perdas à
saúde da ordem de R$3,6 bilhões.

Por outro lado, a aferição do piso de aplicação em saúde implícito na proposta deu-se com
base no valor empenhado pelo Ministério da Saúde em 2002 (R$24,7 bilhões), o qual se situou
abaixo do valor mínimo calculado para aquele ano (R$25,1 bilhões), segundo a interpretação
contida na Decisão nº 143/2002, do Tribunal de Contas da União. Essa diferença na base de
cálculo implicou a redução do valor do piso de aplicação em saúde em cerca de R$453 milhões.

Em face do exposto, a proposta orçamentária da Saúde para 2004 chegou ao Congresso
Nacional com uma defasagem de cerca de R$4 bilhões, em relação ao mínimo de aplicação
estabelecida pela Emenda Constitucional nº 29.

Registre-se ainda que foi objeto também de críticas a inclusão no programa
de trabalho do Ministério da Saúde de ação de transferência de renda vinculada ao
Fome Zero.

Para os críticos, a nova ação, como delineada na proposta, não se enquadraria como sendo
típica da saúde, nos moldes preconizados pela Constituição e pela Lei Orgânica do SUS (Lei nº
8.080, de 1990). Sua aprovação na programação da Saúde, nos moldes preconizados pelo Governo,
acarretaria enormes prejuízos à aplicação da Emenda Constitucional nº 29, visto que a prática
adotada pelo Governo Federal serve de paradigma para os demais entes federados.

Na aprovação do parecer preliminar, restou assentado o entendimento de que os recursos do
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FCEP) seriam integralmente retirados do Orçamento
da Saúde, cerca de R$ 3,6 bilhões, cabendo à Relatoria-Setorial que apreciar a programação dos
recursos destinados ao Ministério da Saúde verificar o cumprimento do disposto no art. 77, inciso I,
alínea “b”, e § 2º do ADCT, incluído pela EC nº 29, de 2000, com a interpretação dada pela Decisão
nº 143, de 2002, do Tribunal de Contas da União (item 20.3 – Parte Especial do parecer preliminar).

3.1 - Dos ajustes na Saúde para cumprimento da EC nº 29
Diante das repercussões negativas, o Governo admitiu restabelecer o dispositivo vetado da

LDO/2004 (§2º do art. 59), que impedia o cômputo do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
na aferição da EC nº 29/2000.

Esta Comissão Mista, por sua vez, atenta a todas essas questões, estabeleceu regras no
sentido de se corrigir a dotação da Saúde. Dentre as medidas adotadas, podemos citar a permissão
para o Relator-Geral efetuar a substituição da Fonte 179 (Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza) da programação do Ministério da Saúde por outras fontes livres ou vinculadas à
Seguridade Social; remanejar programação financiada com a referida fonte para outros órgãos;
cancelar até 20% de investimentos de outros órgãos para compor a dotação do Ministério da Saúde.

Ademais, no Item II — Da Apresentação de Emendas Individuais e Coletivas —, foi fixado o
limite máximo global de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para apresentação e
aprovação de emendas individuais, no número máximo de 20 por mandato parlamentar, sendo
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destinados no mínimo 30% do valor global em ações e serviços de saúde, constantes da
programação de trabalho do Ministério da Saúde.

O efeito prático esperado dessas medidas será um incremento líquido da ordem de R$ 3,6
bilhões no orçamento da Saúde, decorrente principalmente da troca de fontes, do remanejamento
de recursos de outras pastas e das emendas parlamentares, passando dos atuais R$ 28,9 para R$
32,8 bilhões, a serem aplicados em ações e serviços de saúde, deduzidos os serviços da dívida e os
encargos previdenciários.

Vale mencionar o compromisso firmado pelo Relator-Geral do Orçamento de alocar os
recursos resultantes do cancelamento de até 20% de investimentos de outros órgãos para compor a
dotação do Ministério da Saúde — que se estima em torno de R$ 1,2 bilhão — em ações de
Atendimento Hospitalar/Ambulatorial, Piso de Atenção Básica, Programa Saúde da Família,
Medicamentos Excepcionais e Pioneiras Sociais.

Ademais, conforme mencionado anteriormente, foi acordada a transferência para outro órgão
de parte do programa Transferência de Rendas alocado na Saúde. Dos R$ 2,6 bilhões originalmente
propostos, permanecerão somente R$ 800 milhões, em outra ação com finalidade similar ao do
antigo Bolsa-Alimentação.

Esses R$ 32,8 bilhões a que se chegaria para as ações e serviços públicos de saúde, obtidos
após a recomposição dos recursos da saúde (troca de fontes, remanejamento de recursos e emendas
parlamentares), conforme demonstrado na Tabela XXI, não atendem o limite mínimo estabelecido
pela EC nº 29, de 2000, se considerarmos os valores autorizados se considerarmos os valores
autorizados ao orçamento de Saúde até o fechamento deste relatório (lei + créditos).

A Tabela XXI apresenta os gastos com ações de saúde ao longo dos últimos anos,
comparando-os com os valores mínimos em cada ano, estabelecidos pela EC nº 29, de 2000.

Percebe-se, pelos números apresentados, que as dotações orçamentárias consignadas ao
Ministério da Saúde, antes da recomposição dos recursos, deduzidos os valores relativos aos
encargos previdenciários, aos serviços da dívida e ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza,
caso efetivamente empenhadas, seriam insuficientes ao atendimento da Emenda Constitucional nº
29, de 2000, em cerca de R$ 4 bilhões.

Esse déficit, após a recomposição dos recursos, considerando, inclusive, as emendas
parlamentares (R$ 956 milhões) e o corte de investimentos de 20% em outras Pastas (R$ 1,2 bilhão)
cairia para aproximadamente R$ 140 milhões.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, pela ordem.
V.Exa. não poderia designar alguém para continuar a leitura do relatório, em função da

saúde do ilustre Relator?
A SR. DEPUTADO FERNANDO BEZERRA - Já estou acabando. Agradeço a atenção de

V.Exa., nobre Deputado. Peço apenas paciência.
Todavia, é de todo oportuno ressaltar que os números foram calculados sobre uma base de

créditos autorizados (R$ 28,05 bilhões), posição de 19 de dezembro de 2003.
Portanto, caso ocorra a não-execução de algum crédito orçamentário até o término do

exercício de 2003, a necessidade de aportes adicionais de recursos, com o objetivo de se atender o
mínimo constitucional, pode diminuir ou mesmo ser desnecessária.

A título de exemplificação, se calcularmos o mínimo exigido em 2004 a partir do valor
determinado pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000, para o exercício e 2003 (R$ 27,62
bilhões), verificaremos que o valor proposto em 2004 é suficiente ao atendimento do referido
dispositivo constitucional.

Nesse caso, o valor mínimo a ser perseguido em 2004 seria da ordem de R$ 32,42 bilhões,
inferior, portanto, ao valor constante do projeto de lei, ajustado pela recomposição de recursos da
saúde (R$ 32,79 bilhões).

5 - Das Emendas
Ao Ministério da Saúde foram apresentadas 3.559 emendas. As distribuições por tipo de

autor e unidade orçamentária estão mostradas nas Tabelas XXIII, XXIV e XXV. As maiores
demandas concentram-se no Fundo Nacional de Saúde, com 2.600 emendas, e na Fundação
Nacional de Saúde, com 954 emendas. O total dos pleitos é superior a R$ 13,1 bilhões.
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Na análise da distribuição das emendas pelos principais programas, consoantes os dados da
Tabela XXV, verifica-se que as emendas apresentadas ao setor estão concentradas em Ações do
Programa Atenção Básica em Saúde, com 1.135 emendas. Depois, aparecem Atenção Especializada
em Saúde, com 891 emendas, e Saneamento Ambiental Urbano, com 785 emendas. As emendas a
esses 3 programas representam cerca de 79% do total.

O exame prévio revelou que algumas emendas originalmente apresentadas em nossa área
temática contemplavam ações de competência das Áreas Temáticas VIII - Previdência e Assistência
Social, e IX - Integração Nacional e Meio Ambiente. Adotando procedimento habitual da Comissão
Mista, remanejamos essas emendas para os setores competentes. Pela mesma razão, também
recebemos emendas das Áreas Temáticas VIII - Previdência e Assistência Social, e X - Planejamento
e Desenvolvimento Urbano. O Anexo I relaciona as emendas transferidas e recebidas nessas
condições.

6 - Correções e Ajustes
Salientamos que, para o acolhimento das emendas, foram feitos alguns ajustes e correções

para melhor adequá-las à boa técnica orçamentária e sanar erros ou defeitos de elaboração que
eventualmente pudessem constituir óbice à sua execução. Nossa intenção foi sempre aprovar a
emenda, de forma a não prejudicar o Parlamentar que a apresentou. Assim foram realizadas
adequações de subfunção, de ação, de subtítulo, de GND, de modalidade de aplicação e de meta.

7 - Dos Cancelamentos Setoriais no Atendimento das Emendas
Este ano, em decorrência da recomposição do orçamento da Saúde, o parecer preliminar

dispôs que serão cancelados, de forma liminar, previamente, até 20% das dotações superiores a R$
55 mil, consignadas à despesa de cunho de investimentos (GND 4), para utilização, pelo Relator-
Geral, em ações de serviço de saúde, constantes da programação de trabalho do órgão Ministério da
Saúde.

Espera-se, com essa medida, a disponibilização de aproximadamente R$ 1,20 bilhões ao
orçamento da Saúde.

O total de cancelamentos em dotações consignadas a despesas com Investimentos (GND 4)
terá como limite global o percentual de 40% do total das dotações relativas a esse GND. Quanto às
Inversões Financeiras (GND 5), o limite global será de 20% do total das dotações relativas a esse
GND.

Utilizando-se dessa prerrogativa, este Relator remanejou cerca de R$ 395 milhões (30%) da
programação de investimento do órgão. O objetivo foi procurar atender à grande demanda dos Srs.
Parlamentares que se manifestaram por meio da 3 mil 500 e tantas emendas apresentadas. Na
verdade, utilizei o limite que me foi concedido de 40%. Depois, numa negociação pacífica com o Sr.
Ministro da Saúde, acordamos no sentido da reposição de R$ 100 milhões por minha parte, por
valores que tinham sido retirados de programas considerados vitais para o Ministério da Saúde, o
que compreendi de pronto, e de mais R$ 150 milhões, que deverão ser repostos pelo Sr. Relator-
Geral. Conseguimos os recursos que pudessem, de forma mínima, atender às demandas dos Srs.
Parlamentares, sem mutilar de forma drástica a programação do Ministério da Saúde. A negociação
foi feita diretamente com técnicos e com o Sr. Ministro da Saúde.

Tivemos à nossa disposição, com os cortes, R$ 395 milhões somados aos recursos
disponibilizados pelo Sr. Relator e que foram distribuídos pelas emendas.

8 - Do Acolhimento das Emendas
Inicialmente, esclarecemos que não foram objeto de análise por esta Relatoria-Setorial as

emendas de Relator-Geral, processadas nesta fase, para a substituição da Fonte 179 — Fundo de
Combate à Erradicação da Pobreza, utilizada no órgão 36.000 — Ministério da Saúde, por outras
fontes livres ou vinculadas à Seguridade Social, autorizada pelo item 8.3.1 do parecer preliminar.

No atendimento das emendas coletivas, foram mobilizados R$ 619,923.491,00, sendo R$
395.081.276,00 originários de remanejamento no âmbito da programação do próprio Ministério da
Saúde, mas negociados, conforme acabei de dizer, e R$ 224,842.215,00 disponibilizados pelo
Relator-Geral. Desse montante, R$ 605.923.491,00 foram alocados em emendas de bancada e R$
14 milhões em emendas de Comissão.
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Mais uma vez, quero dizer que me vi premido pela falta de recursos. As emendas elaboradas
pelas Comissões eram importantes, mas de recursos extremamente vultosos. Não havia a
possibilidade de atendê-las. Fizemos apenas aquilo que os senhores convencionaram ao longo do
tempo: abrimos uma janela no Orçamento para possíveis correções pelo Sr. Relator-Geral.

No que se refere a emendas individuais, todas foram aprovadas na sua plenitude e nos
valores solicitados, o que implicou a utilização de R$ 734,527.644,00 dos recursos disponíveis na
área temática.

Dos recursos destinados as bancadas estaduais (Anexo III), 51% foram feitos por critério
meritório e 49% por critério técnico, praticamente meio a meio. O critério técnico foi estabelecido
pelos técnicos com base em sua longa experiência no assessoramento e na consultoria que fazem
aos Relatores: um terço proporcionalmente à população dos Estados; um terço proporcionalmente
ao inverso do Índice de Desenvolvimento Humano — IDH — de cada Unidade da Federação, em
cumprimento ao § 4º do art. 2º da LDO; e um terço proporcionalmente ao número de emendas
coletivas apresentadas por bancada.

Quanto às demais emendas coletivas (Comissão), prevaleceu o critério de mérito, que é muito
subjetivo. De antemão, quero dizer que procurei ser honesto e contemplar as bancadas e as
emendas. Os senhores hão entender que o critério é absolutamente subjetivo e, portanto, passível
de falha humana. Certamente também as cometi, mas de forma involuntária. Procurei ser justo
dentro dos recursos que me foram disponibilizados e da situação em que me vi premido a alocar
esses recursos.

9 - Obras com Indícios de Irregularidades
Após avaliar as informações atualizadas provenientes do Tribunal de Contas e consoante

recomendações do Comitê, registramos que o Setor VII — Saúde — não contempla obras com índice
de irregularidade mencionadas no § 4º, art. 94, da LDO/2004.

11- Emenda Inadmitida
Em função do disposto no art. 20 da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, somos

levados a indicar ao Presidente da Comissão Mista que declare inadmitida a Emenda nº 50130004,
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da Câmara dos Deputados, que
propõe R$ 100 milhões para "Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de
Abastecimento de Água para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000
habitantes - Nacional", tendo em vista que a mesma contraria o art. 25, inciso I, da Resolução nº 1,
de 2001-CN, combinado com o art. 32, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
(a matéria não está afeta, regimentalmente, à Comissão).

12 - Indicações ao Relator-Geral
12.1 Atendimento à EC nº, de 2000
Conforme discorremos no item 3 deste relatório, a proposta orçamentária sob análise —

mesmo após os ajustes efetuados na programação e atendimento das emendas — ainda não atende
ao preceito constitucional quanto aos recursos mínimos federais a serem aplicados em ações e
serviços públicos de saúde, caso consideremos como base de cálculo o total de créditos autorizados
ao Ministério da Saúde, até o fechamento deste relatório.

Nesse caso, há necessidade de aportes adicionais de recursos da ordem de R$ 1,338 bilhão
para o atendimento do mínimo constitucional, sendo que, conforme já mencionado, há o
compromisso do Sr. Relator-Geral de alocar até R$ 1,2 bilhão na fase da Relatoria-Geral.

Todavia, é de todo oportuno salientar que, caso consideremos o mínimo constitucional
calculado para o ano de 2003 como base de cálculo, tendo em vista a possibilidade da não-execução
de parcela dos créditos então autorizados até o término deste exercício, o valor constante do
orçamento da Saúde, ajustado pela recomposição de recursos já explicitada, atenderia o mínimo
exigido pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000.

II - Voto do Relator
Diante do exposto, Sras. e Srs. Deputados, Sras e Srs. Senadores, Sr. Presidente, somos pela

aprovação do Projeto de Lei nº 31, de 2003, do Congresso Nacional, no que concerne às unidades
orçamentárias do Ministério da Saúde, na forma apresentada pelo Poder Executivo, com as
alterações decorrentes das emendas aprovadas.
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Embora Senador há 9 anos, esta é a primeira oportunidade que tive de participar da
Comissão e de ser Relator da área da Saúde, o que muito me honrou. Com a pouca experiência que
tenho na área, não teria sido possível fazer este relatório se não tivesse contado com consultores
das duas Casas do Congresso Nacional, os quais quero aqui mencionar: Mário, Sidney, José
Amadeu e Luiz Gonçalves, a quem agradeço de forma especial.

Agradeço também aos Srs. Parlamentares a paciência de ouvir minha leitura atropelada,
pela precariedade do estado de saúde deste Relator — estou pior que o orçamento da Saúde.

Estou à disposição dos senhores para os esclarecimentos que se façam necessários.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Agradeço ao Senador Fernando Bezerra

o esforço de fazer a leitura. Esta Casa e o Plenário são gratos a V.Exa.
Está iniciada a discussão, assim como o prazo para apresentação de destaques, que será

encerrado ao término do debate.
Sendo eu o primeiro inscrito para discutir, convido para assumir a direção dos trabalhos o

3º Vice-Presidente desta Comissão, Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Com a palavra, por 3

minutos, o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidentes, Sras. e Srs. Parlamentares, em

primeiro lugar, saúdo o ilustre Relator, Senador Fernando Bezerra, pelo esforço de fazer o melhor
relatório possível.

Deixo minha crítica à maneira como o Executivo encaminhou a proposta de lei orçamentária
para a área da Saúde. A mobilização da Frente Parlamentar da Saúde, dos Srs. Parlamentares em
geral e da sociedade, porém, fez com que o Congresso Nacional buscasse elementos para corrigir o
absurdo que o Executivo havia feito.

Com certa dor no coração falo do Orçamento de 2003, confeccionado em 2002. Conseguimos
traduzir a equalização do per capita do SUS, fazendo com que todos os Estados brasileiros
praticamente recebessem o mesmo valor. Isso permitiu que sonhássemos com os procedimentos de
média e alta complexidade pagos pelo Governo Federal, nos Estados que investem na melhoria da
qualidade dos serviços de saúde prestados à população, como é o caso do Amazonas, da Bahia, da
Paraíba, do Ceará, de Sergipe e de tantos outros, que investem muito mais do que os 12% previstos
pela Emenda Constitucional nº 29.

Lamentavelmente, verificamos que no relatório apresentado não foi corrigido o erro, uma vez
que o Executivo não executou a equalização do per capita do SUS. O Relator bem poderia tê-lo feito
novamente, para que o Executivo pudesse proceder à execução orçamentária. Vemos o
aprofundamento da abissal diferença regional existente em nosso País.

No meu Estado, por exemplo, que investe mais de 24% das suas receitas correntes líquidas,
portanto, mais do dobro do previsto pela emenda constitucional, vemos reduzidos os procedimentos
de média e alta complexidade, assim como o piso de atenção básica, que  passa  de R$ 99,32 (Lei
Orçamentária de 2003) para R$ 73,50.

Teremos de apresentar destaques tanto ao relatório setorial quanto ao relatório geral.
O mais grave é que o relatório setorial admite que a Emenda Constitucional nº 29, no que

tange à totalidade dos recursos, corre o risco de, nem com os R$ 32,8 bilhões, ser atendida.
A Emenda Constitucional nº 29, de 2000, prevê gastos ou pelo menos créditos autorizados

— e temos créditos autorizados da ordem de R$ 28,05 bilhões. Conforme disse o Relator, quanto à
posição de 9 de dezembro de 2003, sendo executado aquele valor, ainda faltarão R$ 140 milhões.
Portanto, para que os R$ 32,8 bilhões atendam à Emenda Constitucional nº 29, o Governo terá de
deixar de executar algo em torno de R$ 400 milhões e executar apenas R$ 27 bilhões. Isso é pura
maldade.

Espero que o Governo não se prenda a esse fato para deixar de executar os R$ 400 milhões
que ainda estão autorizados para que o Executivo possa gastar.

Registro a gravidade dessa situação, Deputado Virgílio Guimarães, para que fiscalizemos e
busquemos as soluções, a fim de que o Executivo efetivamente execute o que determina a Emenda
Constitucional nº 29. No mais, faremos os destaques pertinentes à área temática da Saúde.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Ouviremos blocos de 4
Deputados. Depois, o Sr. Relator fará suas considerações em resposta.

Tem a palavra o Deputado Rafael Guerra.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.

Deputados, em primeiro lugar, cumprimento o Senador Fernando Bezerra pelo relatório, bem como
os consultores, a quem S.Exa. já se referiu, e pela fidelidade das informações. S.Exa. procurou
realmente deixar bem claras as indicações ao Relator-Geral e absorveu todas as reivindicações
desta Casa em relação ao cumprimento da Emenda Constitucional nº 29.

Quero apenas ressaltar alguns pontos. Na pág. 7, S.Exa. compara os gastos do Brasil com
outros países. Estamos gastando em saúde aproximadamente um terço do que os outros países do
MERCOSUL gastam. Isso é, menos do que Trinidad e Tobago, Panamá, Costa Rica e assim por
diante, fato que deve estar sempre presente quando se falar em financiamento da saúde. Às vezes,
querem dizer que a área da Saúde gasta muito e tem muito, mas só dispensamos à Saúde um terço
do que gasta a Argentina, apesar da crise por que passou recentemente aquele país.

Houve grande negociação entre o Congresso e a sociedade civil, e ficou acertada a retirada de
recursos do Fundo de Combate à Pobreza da Fonte, das Ações de Transferência de Renda com
constitucionalidades e das Ações de Saneamento em Municípios acima de 30 mil habitantes. O
Relator também explicitou claramente que isso precisava ser feito.

Além disso, S.Exa. afirma, na pág. 27, que, de acordo com informação do Tribunal de Contas
da União e do Conselho Nacional de Saúde, o Procurador-Geral da República recomendou ao Sr.
Presidente da República a reposição dos recursos da Saúde no valor de R$ 3.571 bilhões do Fundo
de Combate à Pobreza e mais R$ 453 milhões oriundos de erros de cálculo na aplicação dos
recursos da saúde nos anos passados. Esse é um fato muito importante, porque acrescenta R$ 453
milhões e fez parte do acordo que celebramos com o Relator-Geral desta Comissão, Deputado Jorge
Bittar.

Na pág. 30, S.Exa. diz claramente que os recursos propostos, R$ 32,8 bilhões, não atendem
o limite mínimo estabelecido pela Emenda Constitucional nº 29. É uma afirmação clara e uma
recomendação para que haja a recomposição dos recursos.

Ressalto outro ponto da maior importância: na negociação com o Relator-Geral, Deputado
Jorge Bittar, ficou previsto que as emendas parlamentares destinariam 800 milhões de reais para a
Saúde. Para que os Deputados e Senadores vejam a importância do setor Saúde no nosso País,
aprovamos a recomendação de que todos os Parlamentares destinassem, no mínimo, 30% das suas
emendas à Saúde. Pois bem. As emendas individuais e coletivas somam R$ 1,350 bilhão. Isso dá ao
Relator alguma margem, porque R$ 550 milhões de emendas que poderiam estar em outros
Ministérios e em outros órgãos vieram para a Saúde. Isso possibilita o remanejamento de R$ 550
milhões que vieram acima da previsão, graças à prioridade que os Parlamentares deram à Saúde
quando da alocação de suas emendas.

Com base nessas afirmações e no relatório de S.Exa., estamos destacando duas ações que
talvez o Senador não contemple no seu relatório setorial, mas, se possível, que recomende ao
Relator-Geral. A primeira delas se refere à Emenda 50210001, que se destina aos hospitais
universitários do Brasil. Está contemplado no Orçamento apenas, para 134 hospitais universitários,
o irrisório valor de R$ 2 milhões. Para que não haja dificuldades maiores para S.Exa. nem para o
Relator-Geral, estamos propondo acréscimo que consideramos modesto: R$ 28 milhões, elevando
para 30 milhões de reais os recursos destinados aos hospitais universitários.

Certamente, com a margem de R$ 453 milhões que o Procurador-Geral da República
acrescentou, mais os R$ 550 milhões de emendas parlamentares acima da previsão, R$ 30 milhões
poderão ser destinados aos hospitais universitários.

Também conversamos com o Ministério da Saúde sobre os reajustes, sempre defasados, das
tabelas do SUS. Para este ano, a proposta orçamentária original não dá 6% de reajuste, o que não
atinge nem a inflação, quando já havia defasagem. Estamos propondo, na Emenda nº 50210002,
acréscimo de 450 milhões de reais, que se destinariam aos atendimentos de média e alta
complexidade, ao que o Deputado Pauderney Avelino já fez referência. São esses os 2 destaques que
gostaria de S.Exa. apreciasse e recomendasse ao Relator-Geral.
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Em relação ao comentário feito sobre a equalização do per capita do SUS nos Estados, louvo
o trabalho do Relator, que utilizou 2 critérios: o populacional e o de capacidade instalada de
serviços. Temos de combinar as duas coisas e corrigir gradualmente a desigualdade regional. Não
há como colocar o mesmo valor per capita em São Paulo e no Amapá, porque o Amapá ainda não
tem capacidade instalada para cirurgias de alta complexidade, como transplantes cardíaco e de
fígado.

É preciso investir gradualmente nos Estados que têm menor capacidade instalada para que
haja equalização. O Relator adotou os 2 critérios. Acredito que foi a maneira mais correta de
fazermos a correção progressiva.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Com a palavra a Deputada

Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, em primeiro lugar, parabenizo o

nobre Relator. Esse sempre foi um relatório difícil para a Comissão pelos motivos já expostos e
especialmente devido ao projeto enviado pelo Poder Executivo.

Em relação à Emenda Constitucional nº 29, foi especialmente difícil para o nobre Senador
obter a sabedoria necessária para corrigir, no seu relatório, os erros cometidos pelo Poder Executivo
quando enviou a mensagem e, ao mesmo tempo, sugerir ao Relator-Geral que os consertasse.

Não me estenderei, tendo em vista que o Deputado Rafael Guerra, Presidente da Frente
Parlamentar da Saúde, e o Deputado Pauderney Avelino já falaram a respeito do assunto. Espero
que cheguemos aos R$ 4 bilhões, até porque, nobre Relator, de alguma maneira, esse foi o valor que
norteou os Estados.

No Rio de Janeiro, por exemplo, a Governadora Rosinha, em vez de aplicar 12% na área de
Saúde, aplica 8%. Lá, vários partidos — PT, PFL, PSDB — estão juntos numa ação judicial para
cobrar do Governo do Estado que cumpra a lei, a emenda constitucional. Como, infelizmente, a
Governadora não cumpre a lei, a bancada federal carioca sempre tem de pedir recursos para a área
da Saúde.

Apresentamos inicialmente os Destaques nºs 1 e 2. O Destaque nº 1 visa aumentar os
recursos para saneamento, e o Destaque nº 2 tenta reformular os valores de R$ 2,6 bilhões que
V.Exa. colocou na emenda de reabilitação — e V.Exa. a isso pode acatar, para que voltemos ao
subtítulo decidido pela bancada do Rio de Janeiro. Não sei o que aconteceu este ano, mas os
subtítulos foram alterados. Também não sei se isso aconteceu com outras bancadas. Queremos
voltar ao subtítulo original, qual seja, a estruturação da BBR e da Associação Fluminense de
Reabilitação no Estado do Rio de Janeiro. V.Exa., no Destaque nº 2, embora não possa ainda alocar
recursos, pode indicar ao Relator e voltar ao título votado pela bancada do Rio de Janeiro. É a
vontade da nossa bancada.

Os GNDs e Modalidades de Aplicação Diferenciadas dos Destaques nºs 3, 4, 5 e 6 dizem
respeito à questão de aparelhamento, estruturação e atendimento de unidade de saúde do Estado
do Rio de Janeiro.

O nobre Relator determinou apenas R$ 25 milhões para a bancada do Rio de Janeiro na área
temática da Saúde. Essa foi a emenda considerada a mais importante pela bancada. Com tão
poucos recursos e com o nosso Governo Estadual, que não dá nenhuma prioridade à Saúde, deixa-
se de gastar o que é necessário, deixa-se de cumprir a lei. Precisamos de mais recursos, tendo em
vista o fato de que temos de fazer face à maior rede de hospitais do País.

Os Destaques nºs 8, 9, 10, 11 dizem respeito a todos os GNDs e modalidades de aplicação,
especificamente à emenda citada pelo Deputado Rafael Guerra, da Comissão de Seguridade Social,
sobre procedimentos de alta e média complexidades. Essa é a emenda da Comissão de Seguridade
Social para a área da Saúde.

Os Destaques nºs 12 e 13, também com GNDs e Modalidades de Aplicação Diferenciadas,
tratam da questão dos hospitais universitários. O Deputado Rafael falou, mas repito: há 144
hospitais universitários no País. É impossível trabalhar com 2 milhões de reais. A única forma de
solucionar a questão da PEC nº 29 — no momento, V.Exa. não pode resolvê-la, mas é uma
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promessa do Relator — seria: primeiro, que o Relator viesse à Comissão reafirmar publicamente o
compromisso que assumiu com a Frente Parlamentar. É necessário que o faça com todos os Srs.
Senadores e Deputados, até porque V.Exa. não pode fazê-lo, embora saiba o que fez com V.Exa.

Por outro lado, que possamos, desde já, indicar as matérias ao Relator-Geral.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputada o tempo de V.Exa. está

esgotado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vou terminar, nobre Presidente, dando os

parabéns ao Relator, Senador Fernando Bezerra, pelo esforço que teve em matéria dessa
consistência, profundidade e importância para a vida de todos os cidadãos brasileiros.

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

O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Sr. Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, Sr.
Relator, Senador Fernando Bezerra, a quem parabenizo, em primeiro lugar, pela capacidade e por
ter transformado um relatório que tinha tudo para ser o mais conturbado no menos conturbado
possível, pela experiência, gentileza e compreensão que passou a todos os Parlamentares que lhe
procuraram sobre a dificuldade de recursos e a restrição imposta aos sub-relatores de poucos
recursos para discutir área tão sensível.

Tenho um sentimento de gratidão muito grande a V.Exa. A emenda apresentada pela
Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, presidida pelo Deputado Henrique
Eduardo, do PMDB do Rio Grande do Norte, e aprovada por unanimidade para atendimento à
Fazenda Esperança, é importante para o Orçamento.

Aprendi há pouco, no meu primeiro mandato, a abrir uma janela. Realmente, há uma janela
no coração, na determinação de pessoas lideradas por Dom Alberto, no caso do meu Estado, por
pessoas da sociedade civil, como a Organização Jaime Câmara, Fátima Roriz, a Prefeita Nilmar
Ruiz, pessoas da sociedade que se envolvem com o tema seriíssimo da recuperação de dependentes
químicos, assuntos que não encontram especificidade em outras áreas do relatório, mas que têm
simbolismo fundamental no atendimento que V.Exa. faz de 1 milhão de reais, de uma solicitação
original de 15 milhões, que nos deixa confortáveis por termos sido atendidos, mas lutando com o
Relator-Geral para que o destaque coloque mais recurso, pois entendemos que estamos no Brasil do
debate do aumento da maioridade penal, no Brasil dos skinheads, da violência entre a juventude,
da dificuldade das ruas.

A Fazenda Esperança tem mais de 2 dezenas de unidades no País e mais de 120
funcionários voluntários que tomam conta dos jovens. É nesse sentido que ressalto a importância
fundamental da aprovação da emenda, que terá, com certeza, a sensibilidade de V.Exa. na
discussão do relatório geral, para que possamos abrir um pouco mais a janela de um dia melhor
para a juventude brasileira.

Faço também, nobre Relator, em nome do Senador João Ribeiro, coordenador da bancada do
Orçamento, especial agradecimento, com todas as dificuldades, ao atendimento das 3 emendas da
bancada do Estado do Tocantins, em especial à emenda que trata da conclusão do Hospital Geral
de Palmas, que servirá grande parte da Região Norte do País. Palmas, hoje, é uma cidade central.
Ela oferece serviço de saúde praticamente ao sul do Pará, ao sul do Maranhão e a todo o Estado de
Tocantins. Nessa unidade, o Governador Marcelo Miranda adota como prioridades serviços à
comunidade.

Esta é uma homenagem àqueles de todo o Brasil que agora estão na Fazenda Esperança, ao
Frei Hans e àqueles que acreditam na recuperação de jovens, que, por deficiência de qualidade de
vida ou pelas dificuldades da conturbação social do nosso País, têm nela uma nova oportunidade.

Agradeço e parabenizo o nobre Senador Fernando Bezerra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, tentarei ser breve e objetivo na

minha resposta. O nobre Deputado Pauderney Avelino refere-se a um assunto que tratei, de
maneira claríssima, no relatório apresentado, que é o não-atendimento da Emenda Constitucional n
º 29.
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Desde o princípio, está estabelecido nas negociações que promovi que esse ajuste será feito
pelo Relator-Geral. Os recursos não estavam disponíveis a mim. Desde o princípio, a negociação
deu-se com o Relator-Geral, que certamente o fará.

Com relação à equalização do SUS, a que também se referiu o Deputado Rafael Guerra, o
Relator-Geral comprometeu-se com a alocação de 552 milhões de reais. Deputado Rafael Guerra,
reconheço que é muito pouco o que se gasta com a saúde neste País.

Infelizmente, somos um país pobre. O cobertor é curtíssimo. Cobre-se apenas o rosto. Isso
não será apenas na saúde, mas em todas as áreas. Temos de fazer um grande esforço para que este
País volte a crescer, sem o que não haverá a menor possibilidade de correção de desigualdades
sociais, regionais ou de investimentos sociais.

Espero que tenhamos criado as condições do crescimento econômico. Tive tanta esperança
diante dos arrochos dados pela equipe econômica do passado. Esperava que isso significasse a
construção de uma base sólida para um crescimento sustentado.

Faço aqui um elogio a um médico, o Ministro da Saúde, não como médico, porque não o
conheço.

Embora duras e drásticas as medidas, espero que tenham criado as condições para que o
País volte a crescer e possamos um dia cometer a justiça de colocar mais dinheiro no Orçamento
para a saúde, que hoje é uma migalha, é uma vergonha mesmo.

Como V.Exa. abordou, é necessário reajuste da tabela do SUS, que é ridícula. Não sei como
se pode prestar um serviço de qualidade. Temos uma limitação extrema de recursos. Foi dito aqui
que haveria disponibilidade de mais 450 milhões de reais de recursos para o cumprimento da
Emenda Constitucional nº 29. Concordarei com isso e recomendarei ao Relator. Não tenho
disponibilidade de um só centavo, mas tenho muito boa vontade com todos e para todas as
questões apresentadas aqui.

Com relação aos hospitais universitários, Deputado Rafael Guerra, talvez pela limitação de
recursos, a equipe técnica do Ministério da Saúde fez restrições e acha que isso é uma questão mais
do Ministério da Educação. Recebi atenciosamente o representante dos hospitais universitários do
Brasil, mas, infelizmente, não tive condições de atendê-lo. Optei por privilegiar as emendas dos
Parlamentares em detrimento das emendas de Comissão. Certamente, o prestígio de V.Exa. fará
com que o Relator-Geral aloque recursos — se houver — para atender esta que é uma causa de
justiça.

Agradeço à Deputada Laura Carneiro pela forma gentil como sempre me trata aqui.
Infelizmente, o Relator é o mais pobre dos Relatores e não tem um centavo sequer. Certamente, as
emendas serão apreciadas pelo Relator-Geral. Espero que S.Exa. possa atender o Rio de Janeiro.

O Deputado Eduardo Gomes foi muito gentil. Reconheço o quanto é importante o trabalho
extraordinário que se faz na Fazenda Esperança. Sensibilizou-me muito sua humildade e, ao
mesmo tempo, a obstinação de lutar por esse recurso. Infelizmente, os recursos foram poucos. Se
puder, vou ajudá-lo a arranjar mais recursos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Darcísio
Perondi.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Relator, parabéns pelo relatório. V.Exa. é um
empresário vencedor, foi Presidente da Confederação Nacional da Indústria e surpreende sendo
Sub-Relator da Área da Saúde. Isso dá a esperança de que o empresariado brasileiro investirá cada
vez mais no social. Que V.Exa. passe seu aprendizado para seus companheiros do empresariado
nacional. Com certeza, sua objetividade como empresário ajudou a fazer esse relatório.

Parabéns, Senador Fernando Bezerra.
Este relatório não comporta — precisa e deve comportar — o recuo do Governo. O Governo

estava retirando 3 bilhões e 571 milhões de reais da Área da Saúde, colocando no Fundo de
Combate à Pobreza e abrindo um buraco. Houve uma mobilização nacional, liderada pela Frente
Parlamentar, num trabalho brilhante do Deputado Rafael Guerra, com apoio de toda a Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. O Governo, depois de 60 dias de embates e reuniões de alto padrão
conosco e com o apoio que tivemos da imprensa, teve a sensibilidade de recuar e repor esses 3
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bilhões e 571 milhões de reais. Ainda não está no relatório, mas o compromisso é do Relator, não é
do Sub-Relator.

Que bom que o Governo recuou. Que os Governos estaduais sigam o exemplo. Os Governos
estaduais estão tirando dinheiro da Área da Saúde e não estão cumprindo a Emenda nº 29. Que os
Deputados, independentemente das suas ligações com os Governadores, cobrem isso. Cobrei do
meu Governador. Não consegui ganhar, mas que todos o façam. A Procuradoria-Geral da República
cobrará dos 27 Governadores, pois 17 deles não estão cumprindo a Emenda nº 29.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, o tempo está esgotado.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Tenho quantos minutos?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Três minutos.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Então, V.Exa me dê mais um minuto e meio.

Pedirei empenho ao Sr. Sub-Relator para levar ao Relator Jorge Bittar — que não está presente —
esse pedido.

No ano que vem, haverá uma crise sem precedente na Área da Saúde, se não forem
corrigidos os recursos que atendam a ela e aos hospitais da rede pública conveniada.

Foram dados 552 milhões de reais. Isso representa 3,63%. Com o ganho dos 3, aumentará
mais 500 milhões, representando 7%. É pouco para evitar a crise. Deputado Jorge Bittar, haverá
uma crise na rede hospitalar conveniada sem precedentes, no ano que vem, se não forem
aumentados os recursos. No Sub-Relatório está um aumento de 3,63% para a área hospitalar
conveniada, ambulatorial e hospitalar. Com o acerto que houve, aumentará mais 3,5%, totalizando
7%, o que não corrige. Precisaria de, no mínimo, 30%. Sabemos que não há recursos. O senhor
precisa aumentar mais 500 milhões de reais para o Ministro ter, no mínimo, 10% para reajustar a
rede hospitalar pública conveniada. Senão, estourará uma crise no Governo Federal. Essa não é
tarefa do Sub-Relator. O Deputado Jorge Bittar tem condições de dar mais do que os 500 que
conseguimos com toda nossa luta. É preciso, no mínimo, mais 500. Senão, estourará uma crise no
colo do Presidente Lula e de todos nós, Deputados e Senadores.

Esse é o apelo que faço ao Deputado Jorge Bittar: no mínimo, mais 3,63% além do que
S.Exa. irá corrigir.

Sr. Presidente, os doentes do Brasil agradecem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Alberto Goldman.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que interrompa a

sessão por 3 minutos para que eu tome um medicamento. Gostaria de ouvir o Deputado Alberto
Goldman.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Enquanto isso...
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Sub-Relator, Senador Fernando Bezerra, está

com problema de saúde. Seria um massacre muito grande para S.Exa., sendo que teremos essa
mesma oportunidade com o Relator-Geral. Agora mesmo, na fala do Deputado Darcísio Perondi,
S.Exa. quis se referir exatamente ao Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar. Acredito que os
Deputados poderiam abrir mão de suas inscrições. Eu mesmo estou inscrito, mas eu retiro minha
inscrição. Peço o empenho de cada um no sentido de retirar a inscrição, porque estamos vendo que
o Sub-Relator está com problemas de saúde. Seria de bom senso que esta Comissão não estendesse
muito o sacrifício do nosso Sub-Relator. Até aproveitei a ausência de S.Exa. para falar. Não estou
autorizado por S.Exa. a fazê-lo, mas peço o empenho de todos os Deputados no sentido de retirar as
inscrições, deixando para discutir o assunto com o Relator-Geral no momento oportuno, amanhã ou
depois.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, cabe a cada um dos Parlamentares
retirar ou não sua assinatura. Pessoalmente, não abro mão de me pronunciar, até porque sou
severo crítico dessa política nefasta do Ministério da Saúde de prejudicar os Estados menos
aquinhoados com investimentos na alta e média complexidades, como é o caso da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Cláudio Cajado, o direito de
V.Exa. será assegurado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito obrigado.
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(Não identificado) - Sr. Presidente, sou um trabalhador da saúde e médico também.
Entendo muito bem as condições de S.Exa. Retirarei e sugiro que outros façam o mesmo, para
discutirmos o assunto na hora oportuna.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, quero também pedir a retirada da
minha inscrição.

O exemplo dado pelo Deputado Jovair Arantes é emblemático. Há poucos minutos, um
Deputado falou, falou, mas, de forma indireta, disse que não adianta nada falar com o Relator-
Setorial e pediu que se chamasse o Relator-Geral. Levando em consideração o acordo feito, teremos
a oportunidade de fazer esse debate durante a apresentação. Cada um retira se quiser. Fica
evidente que as falas vão pura e simplesmente marcar uma posição, quando, em relação a toda e
qualquer discussão acerca dessa matéria, há quase que um acordo feito com todos aqueles que até
insistem em falar e farão esse tipo de intervenção durante a Relatoria-Geral.

Retiro minha inscrição, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Wellington

Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, a falta de recursos na Área da

Saúde debilita todos nós. Por isso o nobre Senador está resfriado. Seguindo o raciocínio do
Deputado Jovair Arantes, retiro minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Inscrição retirada.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Só quero informar a V.Exa. que mantenho minha

inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra a Deputada Janete

Capiberibe.
A SRA. DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE - Sr. Presidente, fui orientada pela Mesa, quando

aqui cheguei hoje à noite, a me inscrever para apresentar meu recurso. Por isso não retiro a minha
inscrição.

(Não identificado) - Sr. Presidente, sugiro que quem não for se retirar não precisa se
manifestar. Deve-se manifestar só quem for retirar, para não atrasar mais o trabalho e não
prejudicar o paciente que está fazendo a exposição para nós.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Em virtude do estado de saúde do nosso Relator, que

realmente está debilitado, inclusive tendo de se ausentar da Comissão, retiro minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Ary Vanazzi.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, também retiro minha fala, em virtude da

dificuldade que o Relator está tendo para se expressar. S.Exa. fez um bom relatório, pois o li antes.
Entendo que o Relator-Geral é quem vai nos ajudar a fazer algumas mudanças no Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Inscrição retirada.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Sr. Presidente, retiro minha inscrição

também.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, agradeço muito pela forma

carinhosa e gentil com que estou sendo tratado, mas não morrerei aqui (Risos.).
Tenho boa vontade para ouvir todos. Se eu me sentir mal, avisarei. Quando eu cair aqui, os

senhores me levam. (Risos.) Obrigado.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente,  simplesmente vamos marcar posições

aqui. Nós sabemos que o Relator não atenderá a nenhum destaque neste momento. Todos os
destaques serão atendidos num segundo momento. Então, retiro o meu nome.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Estou com o Deputado João Leão.
(Não identificado) - Sr. Presidente, nordestino morre em pé. Eu estava inscrito, mas retiro

meu nome para facilitar a tramitação correta do assunto.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

302

O SR. DEPUTADO PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO - Sr. Presidente, diante das
circunstâncias que estão se evidenciando, da situação de saúde do nosso Relator, temos o prazer de
não juntar nossa voz à voz da incoerência, mas à voz da inteligência, retirando a nossa inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Pastor Francisco Olímpio retirou a
assinatura.

Há mais alguém?
Deputado Pedro Chaves. (Pausa.)
O Deputado Wasny de Roure também retirou? Não?
(Não identificado) - Sr. Presidente, eu peço a retirada da minha inscrição, solicitando ao

Relator que encaminhe meus destaques ao Relator-Geral.
Muito obrigado.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Farei isso com grande prazer, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Janete Capiberibe. (Pausa.)
O Deputado Gilmar Machado também retira?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Abro mão, Sr. Presidente, pela celeridade dos

nossos trabalhos.
(Não identificado) - Sr. Presidente, para que o nosso Relator tenha saúde ao relatar o

Orçamento da Saúde, eu também abro mão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Paulo Rubem Santiago

também retirou.
Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda. (Pausa.) Retirou.
Com a palavra o Deputado Geraldo Resende. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sou médico e julgo o Senador, como todo

nordestino, um forte. Farei algumas intervenções.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Alberto

Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, eu agradeço muito a todos os que

abriram mão da palavra. Isso me deixa um pouco mais tranqüilo. Lembro a V.Exa. que o tempo do
orador na discussão das matérias é de 5 minutos. Quero utilizar esse tempo, não mais do que isso,
conforme me permite o Regimento Interno. Três minutos é o tempo para a discussão dos destaques.
Infelizmente, fui Presidente desta Comissão durante 1 ano, portanto ainda me lembro desses
detalhes.

Sr. Presidente, como diz o Deputado Wasny de Roure, o tempo está passando. O Relator está
muito bem para responder às questões. Percebo que ele se revigorou durante a apresentação do
relatório. Está melhor agora do que estava no início, pois sente o interesse de todos. É pena que o
Governo não tenha tido o mesmo comportamento neste debate. Estamos discutindo algo muito
importante.

Vou fazer apenas 2 referências. A primeira diz respeito à melhora dos índices nos últimos
anos. Basicamente, levando-se em conta os 8 anos do Governo Fernando Henrique Cardoso, a
melhora é excepcional em todas as áreas, é inegável em termos de natalidade, de mortalidade, de
expectativa de vida. Enfim, todos os índices de condições de vida na Área da Saúde apresentam
melhoras expressivas, o que demonstra ter havido grande avanço no tempo do Governo Fernando
Henrique Cardoso.

Neste Governo, eu diria a V.Exa. que há muita coisa boa e muita coisa nova, só que as
coisas boas não são novas, e as coisas novas não são boas. Infelizmente, as 2 coisas não acontecem
ao mesmo tempo. Muita coisa boa tem sido feita, seqüência do que já existia, e muita coisa nova
ainda não chegou a mostrar resultado satisfatório.

Sr. Relator, nas indicações de V.Exa., conforme discorre no Item 3 do relatório, a proposta
orçamentária, mesmo após os ajustes efetuados na programação e no atendimento das emendas,
ainda não atende ao preceito constitucional quanto aos recursos federais mínimos a serem
aplicados em ações de serviço público de saúde, caso consideremos como base de cálculo o total de
créditos autorizados ao Ministério da Saúde até o fechamento deste relatório. Nesse caso, há
necessidade de aportes adicionais de recursos da ordem de 1,338 bilhão para atendimento do
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mínimo constitucional, sendo que, conforme já mencionado, há o compromisso do Relator-Geral de
alocar 1,2 bilhão, menos do que é necessário, 1,338 bilhão.

Portanto, Sr. Relator, V.Exa. não tem como corrigir essa questão, não tem recursos para
isso, mas o Relator-Geral, sabendo desse fato, poderia já ter previsto os recursos necessários, de
maneira que pudéssemos votar o relatório com a correção já feita.

Sr. Presidente, não me sinto em condições de votar a favor do relatório, apesar de ser ele
minucioso, muito bem feito, muito bem estudado. Esse ponto, que não dependia do Relator-Setorial,
mas do que o Relator-Geral lhe entregou de recursos, não pôde ser resolvido, e, não tendo sido
resolvido, evidentemente não enseja a aprovação do relatório, porque não cumpre a Emenda
Constitucional nº 29. Ainda que ela venha a ser cumprida posteriormente, neste momento não o é,
daí a razão do meu voto contrário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Professora Raquel Teixeira. (Pausa.)
Abre mão.

Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Senador Fernando Bezerra,

Sras. e Srs. Parlamentares, o relatório do Senador Fernando Bezerra, não obstante ter sido, como
disse o Deputado Alberto Goldman, bem elaborado do ponto de vista técnico, peca, como todos os
outros que tivemos a oportunidade de analisar, quando cancela recursos oriundos do projeto do
Poder Executivo. É lamentável que isso ocorra. No meu Estado, por exemplo, o projeto de lei
orçamentária destina para o GND 4 um total de 57 milhões, 214 mil e 600 reais. O Sub-Relator
cancela 57 milhões, 712 mil e 140 reais do GND 4.

Fomos instados a, compulsoriamente, apresentar em nossas emendas individuais 750.000
reais para a Área da Saúde, mas tivemos, nos anos anteriores, a oportunidade de apresentar 1
milhão e meio de reais em emendas individuais. Chegamos aos 2 milhões, sendo 750.000
compulsoriamente para a área de saúde. Se tirarmos os 750.000 dos 2 milhões, teremos menos de
1 milhão e 500 mil reais.

Apresentamos então os 750.000, que, no final, viraram pó, desapareceram, viraram fumaça,
porque foram cortadas dotações de projetos importantes advindos do Executivo para o atendimento
dessas emendas que oferecemos justamente para aumentar a dotação vinda do Executivo, que não
atende às necessidades a que se propõem.

Só no meu Estado, a Bahia...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado José Rocha, o tempo de

V.Exa. está esgotado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, eu disponho de 5 minutos e falei apenas

2 minutos. Ainda tenho 3. Estou observando o relógio.
Só para deixar bem claro, Sr. Presidente, de 41 milhões, 680 mil reais destinados para

saneamento ambiental urbano, o relatório cancela 52 milhões. O Executivo destinou 41 milhões, o
relatório cancelou 52 milhões.

Atenção Básica à Saúde. De 272 milhões, o relatório cancela 81 milhões.
Segurança Transfusional. De uma dotação ínfima, insuficiente para atender a demanda, de

1 milhão 624 mil, o relatório cancela 178.000 reais.
Atenção à Saúde para a População em Situação de Violência e Outras Causas Externas. O

Executivo destinou 7 milhões, 366 mil, o relatório cancela 2 milhões, 946 mil.
Resíduos Sólidos Urbanos. O Executivo destinou 2 milhões, 378 mil, o relatório cancelou 3

milhões, 251 mil.
Vejam V.Exas. que o relatório retira recursos do projeto original do Executivo, ao invés de

aumentá-los. O objetivo desta Comissão é justamente acrescentar recursos às dotação advindas do
Executivo.

Mas não foi só isso, Sr. Presidente. A Bahia, na média e alta complexidade, em 2003, teve
um orçamento de 952 milhões. Em 2004, esse valor cai para 836 milhões, e nosso Estado investiu,
e muito, na ampliação instalada para a média e alta complexidades. Notem o contra-senso no
Orçamento e nesta Sub-Relatoria: quando o Estado investe na capacidade instalada, justamente
para ampliar seus serviços, os recursos ficam menores do que quando a capacitação era menor.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

304

Lamento não termos podido obter nesta Sub-Relatoria os ganhos que esperávamos, ou ao
mesmo manter os valores de 2003.

Enalteço, entretanto, o trabalho técnico do Sr. Relator, lamentando que ele não tenha podido
melhorar as dotações para o meu Estado.

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

Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Senador Fernando

Bezerra, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, vejam que coincidência: estamos aqui
tratando do Orçamento da Saúde, e o Relator está doente. Percebe-se claramente que o relatório
merece mais atenção, embora o Senador Fernando Bezerra tenha feito um esforço enorme na sua
elaboração. Louvo-o por isso, Senador, e também por ter reconhecido no texto do relatório,
colocando o Governo Federal numa saia justa, que os recursos previstos na Emenda nº 29 não
estão sendo respeitados pela proposta enviada. O próprio Relator atesta isso. Os números não
podem ser contestados, são matérias fática, objetiva, prova documental.

Se o Governo não utilizar o que está autorizado, haverá uma diminuição nos gastos em
2004, e, mesmo que utilize tudo, os recursos ainda ficarão aquém do que determina a Emenda nº
29. Portanto, Sr. Presidente, estamos diante do seguinte dilema: ou o Governo aplica o recurso na
saúde pública e faz com que haja um aumento para o próximo ano — não há recurso previsto no
Orçamento para isso —, ou não gasta esse dinheiro, naturalmente prejudicando milhões de
brasileiros que não terão absorvido nenhum tipo de investimento nesse sentido.
   Alguns Estados, em especial a Bahia, estão assando a carne com a própria banha, porque
cortam-se investimentos que já estavam previstos e acrescentam-se outros com o trabalho de
relatoria. Ora, o ideal seria que não houvesse corte, mas, sim, um acréscimo, para que não
houvesse perdas. Ainda que haja um pequeno acréscimo, na verdade  a Bahia perdeu 141 milhões
em recursos. Aos inicialmente previstos 1 bilhão, 266 mil reais foram acrescidos 196 milhões e
cortados 141 milhões. E esses cortes foram feitos em setores importantes, como implantação e
ampliação do sistema de abastecimento de água, melhoria de sanitários domiciliares etc.

Quero fazer um apelo ao nobre Relator, Senador Fernando Bezerra, para que faça com que
alguns Estados, principalmente a Bahia — já que o critério estipulado prevê a capacidade instalada
e a per capita —, sejam tratados de forma diferenciada. Travamos uma luta muito grande ano
passado, nesta Comissão, para elevar o valor da per capita na Bahia para 93 reais e 10 centavos.
Ocorre que neste relatório a Bahia tem 87 reais e 64 de per capita. Caímos. Por quê? Porque ano
passado nós aprovamos o Orçamento, mas o Ministério da Saúde, desconsiderando a autonomia do
Congresso Nacional para disciplinar os gastos do setor público, desrespeitou a letra do Orçamento
para este ano e aplicou a política que desejou, com base em informações do CONAS que não são de
todo consensuais. Tentamos combater a desigualdade prevendo investimento nos Estados e Regiões
mais necessitadas do Brasil — Nordeste, Centro-Oeste e Norte —, mas a política do Ministério da
Saúde foi gastar o dinheiro a seu bel-prazer e depois vir pedir uma suplementação de quase 900
milhões de reais. Todo o nosso trabalho foi jogado fora.

Nós desejamos, Senador, que essa desigualdade seja combatida, porque, no Estado da
Bahia, por exemplo, se não tivermos capacidade instalada na média e alta complexidade e não
conseguirmos alocar investimentos do Ministério da Saúde, nunca iremos recuperar essa defasagem
em relação aos Estados do Sul e Sudeste. É necessário corrigir essa situação ano após ano, mas
não levando em consideração apenas a capacidade já instalada nos Estados do Sul e Sudeste.

Faço um apelo ao nobre Relator, para que acate alguns destaques nossos ou ao menos os
recomende ao Relator-Geral, a fim de que possamos recuperar essa capacidade perdida de
investimentos.

O Governo do Estado da Bahia tem feito um esforço sobre-humano para dotar a saúde
pública baiana dos recursos e investimentos necessários para superar a demanda da nossa
população. Se não houver a contrapartida do Governo Federal, as conseqüências serão graves. Devo
informar que ainda hoje alguns pacientes do Estado da Bahia foram locomovidos para Brasília
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porque não tinham condições de lá ser atendidos. Não temos a aparelhagem necessária, que é
muito cara. Precisamos desses investimentos.

Faço este apelo ao nobre Relator, para que tenha a boa intenção de recomendar nossas
sugestões ao Relator-Geral, no intuito de conseguirmos no próximo ano não apenas aumentar a
nossa per capita, mas principalmente combater as desigualdades regionais, tarefa desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ricardo
Barros, últimoorador.
 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, Sr. Relator, estamos debatendo os
diversos relatórios setoriais com muito boa vontade para consolidar uma redução em torno de 45%
a 50%, em relação ao ano anterior, dos valores finais a serem aprovados por cada bancada. É
evidente que isso pressupõe o compromisso, reafirmado muitas vezes nesta Comissão pelos Srs.
Líderes do Governo, de que este Orçamento será executado. Essa é a única motivação que permite
ao Plenário sustentar a crítica que ouvirá nos Estados, uma comparação do desempenho desta
Comissão Mista de Orçamento nos anos anteriores, quando se acresciam, neste debate, valores
muito mais significativos à proposta orçamentária.

Vejo no relatório a participação no total estadualizado dos recursos. Em 2002 foram
executados R$ 17,6 bilhões; em 2003, R$ 19.984.000.000,00; em 2004, o Orçamento que o nobre
Senador relata prevê R$ 18.421.000.000,00 — portanto, R$ 1,5 bilhão a menos do que o autorizado
em 2003.

Certamente, Sr. Relator Senador Fernando Bezerra, o povo está sentindo a falta desses
recursos. Quando vemos um cidadão brasileiro passar 1 ano na fila para conseguir fazer um exame
especializado, temos de pensar melhor sobre a forma como estamos gerindo esse processo. A espera
para todo tipo de consulta especializada está passando de 6 meses, chegando a 1 ano, apesar das
centrais de marcação de consulta, do espírito de otimização e dos consórcios intermunicipais de
saúde, que têm forçado os Prefeitos a gastar muito mais do que deveriam, proporcionalmente, e
mesmo assim a situação não é boa.

Apesar do esforço feito por esta Comissão no ano passado para equalizar o per capita entre
os Estados — votamos aqui valores para que a maioria absoluta dos Estados tivesse exatamente o
mesmo per capita —, o menor per capita em 2003 foi o do Acre, com R$ 81,00, e o maior foi o do Rio
de Janeiro, com R$ 115,43. Para o Orçamento de 2004,  no relatório de V.Exa., o Amazonas tem o
menor per capita: R$ 73,50, menos que o per capita mínimo registrado no ano passado, e Goiás tem
o maior: R$ 114,05. Ou seja, apesar de todo o esforço desta Comissão, não conseguimos equalizar
os valores per capita.

Queremos evitar que brasileiros do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste tenham de vir para
o Sul e para o Sudeste fazer uma operação de coração. Para tratar um acidente vascular qualquer,
um aneurisma, qualquer dificuldade maior, é preciso deslocar o paciente para as Regiões Sul e
Sudeste. Quando concordamos nesta Comissão em procurar o equilíbrio per capita por Estado,
nossa intenção era justamente financiar essas especialidades pelo menos nas Capitais brasileiras,
para que não houvesse necessidade de deslocamento. Aqueles que se deslocam por opção para um
centro maior vão por conta própria, mas os que se deslocam por necessidade têm muita dificuldade
de locomoção, dada a situação crítica de saúde em que se encontram.

Percebo que o Sr. Relator está consciente dessas dificuldades, porque indica ao Relator-
Geral o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, que até agora não foi atendida. O
Sub-Relator fala numa diferença de R$ 1.338.000.000,00, que o Relator-Geral deverá alocar para
atender o valor mínimo previsto na Emenda nº 29.

É evidente que o Relator-Geral está com dificuldades, porque, como já foi dito por vários
oradores, os cortes são muito significativos nos programas de Governo. Alguns Relatores setoriais
cortaram 40% linearmente, e o Relator-Geral cortaria mais 20% para ter a possibilidade de alocar
esses recursos na área da saúde. Se o Relator-Geral corta os 20%, está prejudicando todos os
programas de governo — seria o Governo contra o próprio Governo. Se não corta os 20%, não tem
dinheiro para complementar os recursos da Saúde e cumprir a Emenda Constitucional nº 29. Aliás,
alguns Estados também merecem o puxão de orelha, porque não têm feito a sua parte em relação
ao gasto mínimo que este Congresso determinou para Estados, Municípios e União.
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Sr. Relator, Senador Fernando Bezerra, quero elogiar seu esforço na Relatoria dessa matéria.
Sei que V.Exa. tem visão de empresário. Foi um brilhante presidente da Confederação Nacional da
Indústria, é um Senador extremamente articulado e está percebendo as dificuldades por que passa
a saúde em nosso País. Percebo que V.Exa., apesar de compor a base do Governo, fez um relatório
bastante crítico da situação da saúde. Elogio-o por isso. Embora, repito, seja um elemento da base
do Governo, V.Exa. não poupou o Governo da verdade sobre as dificuldades da saúde neste País.
Espero, Sr. Senador, que possamos ver, neste próximo ano, pelo menos o espetáculo do crescimento
dos recursos para a saúde da nossa gente.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Geraldo

Resende, último orador.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Vou direto ao assunto, Senador. Sei que V.Exa. é

tão resistente quanto o Sistema Único de Saúde. Faço parte da Comissão de Seguridade Social, que
durante todo este ano realizou inúmeras audiências públicas, ora com os hospitais universitários,
ora com os hospitais filantrópicos, ora com os hospitais públicos. A Comissão reuniu-se neste mês
que antecede a votação do Orçamento e decidiu apresentar, das três emendas de Comissão, duas
para a Saúde, uma das quais já foi exposta pelo Deputado Rafael Guerra, no tocante aos hospitais
universitários.

Entretanto, a realidade dos hospitais filantrópicos e públicos deste País é similar à dos
hospitais universitários. Estamos vendo várias unidades hospitalares fechando por falta de
condições de custeio. Fizemos uma emenda de R$ 950 milhões, a Emenda nº 50210002, mas
V.Exa. destinou apenas R$ 2 milhões para apoio à estruturação de unidades de atenção
especializada de saúde. Nós gostaríamos que V.Exa. intercedesse junto ao Relator-Geral do
Orçamento para recompô-la em no mínimo mais R$ 28 milhões, a serem distribuídos para o custeio
das diversas unidades hospitalares deste País. O Destaque é o nº 077.

Por outro lado, na pág. 21 do seu relatório, V.Exa. faz uma observação que considero
preciosa. V.Exa. diz que o meu Estado, o Mato Grosso do Sul, é o que tem menos cobertura de
esgoto domiciliar. Acontece que, do montante de recursos alocados na peça orçamentária enviada
pelo Executivo, que já era ínfimo, de R$ 686 mil, V.Exa. cortou R$ 274 mil. Ou seja, o meu Estado,
que tem uma cobertura de esgoto de 17%, 5 vezes menor do que a cobertura do Distrito Federal,
hoje a melhor do País, ainda é vítima de cortes. Eu gostaria que V.Exa. verificasse essa situação.
Nós da bancada do Mato Grosso do Sul fizemos uma emenda de bancada visando resolver o
problema da falta de esgoto sanitário nas cidades com até 30.000 habitantes, para que os nossos
Municípios recebam maior aporte de recursos na área de construção da rede de serviços de esgoto.
Eu gostaria que V.Exa. também desse atenção especial a esse destaque.

Para finalizar, fui gestor estadual de saúde de 77 Municípios do Estado de Mato Grosso do
Sul. Encontramos vários hospitais totalmente desaparelhados, muitos deles com algumas obras
abandonadas. Nós conseguimos, em apenas 1 ano e 6 meses, construir 13 unidades novas e
reformar 40 outras. No entanto, hoje essas unidades hospitalares necessitam de equipamentos.
Fizemos uma emenda de bancada também para resolver esse problema; acontece que o corte de
V.Exa. foi muito drástico. Esperamos que V.Exa. verifique a possibilidade de acatar nossos
destaques.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Só para informar, Sr. Presidente, lá o Governador é o
Zeca do PT.

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, só queria informar que não estão
cumprindo a Emenda Constitucional nº 29.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Srs. Deputados, a maioria das questões já foi

esclarecida, mas vou procurar responder a todos.
Deputado Alberto Goldman, V.Exa. tem absoluta razão com relação à Emenda

Constitucional nº 29. Eu não recebi as condições para o atendimento, porque previamente foi-me
dito que esse acerto seria feito pelo Relator-Geral. Respeito a posição de V.Exa. Estou apenas
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repetindo o que já disse. Faço também o reconhecimento da melhora dos índices de saúde nos
últimos 8 anos.

O meu caro amigo Deputado José Rocha não o vejo aqui. O Deputado Claudio Cajado
também saiu.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. pode responder, que nós transmitiremos a
eles a explicação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A palavra está com o Relator.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Eu gostaria de dizer que me senti premido. Ou eu

promovia os cortes e atendia às bancadas, ou os recursos seriam mínimos e ensejariam um
problema seriíssimo, porque tínhamos R$ 13 bilhões para atender a R$ 200 bilhões.

No caso da Bahia, houve uma perda de R$ 93 mil, mas houve um ganho no atendimento
básico aos Municípios brasileiros. A Bahia tinha R$ 153 milhões e ficou com R$ 157.882.000,00 —
portanto, com R$ 4.138.800,00 a mais. E no que concerne ao PAB do Programa Saúde da Família, a
Bahia, que tinha R$ 118 milhões, recebeu um acréscimo de R$ 17 milhões, ficando com R$ 136
milhões; portanto, houve ganho. No que diz respeito a medicamentos excepcionais, a Bahia, de uma
posição inicial de R$ 12 milhões, recebeu R$ 6.852.000,00, passando para R$ 19.460.000,00. Para
Habilitados e Não-Habilitados em Gestão Plena no Estado da Bahia haverá um acréscimo de R$
128.883.997,00, somando R$ 963.334.000,00, em decorrência dos ajustes que serão feitos daquela
reposição de R$ 1 bilhão. Os ganhos são reais e serão contemplados; fazem parte do acerto que o
Relator manteve com o Ministro da Saúde.

Com relação às emendas, eu comecei dizendo que é muito difícil não errar, dada a forma
como o Orçamento é elaborado. Acho um grande equívoco a forma como se vem repetindo a
elaboração dos Orçamentos. Vai haver uma modificação no próximo ano, por sugestão do Deputado
Ricardo Barros. Espero que possamos corrigir as distorções. Uma das graves distorções são as
receitas fictícias, que geram despesas que não existem.

Criamos a ditadura do contingenciamento porque demos ao Executivo o excessivo poder de
destinar os recursos que já são escassos, em função do exagero da aprovação de emendas ao
Orçamento. Nosso Relator-Geral, o Deputado Jorge Bittar, tem dito — e foi a mensagem que ele me
transmitiu — que precisamos conformar-nos com a quantia muito pequena de recursos, mas que
isso ensejaria pela primeira vez um Orçamento mais realista, em que os contingenciamentos não
aconteceriam.

Eu propus cortes lineares, e sei que com isso se cometem injustiças. Houve uma
recomposição de cortes, negociada com o Ministério da Saúde, de acordo com a visão daquilo que
era prioritário para os Parlamentares, para que pudéssemos também — foi a minha tentativa —
valorizar o Congresso Nacional. Peço perdão, mais uma vez. Reconheço que metade das decisões foi
tomada por mérito. Nessa metade eu errei, mas asseguro-lhes que o que a Bahia perdeu é tão
pouco, e farei um esforço para que não perca um só centavo.

Com relação ao questionamento do Deputado Geraldo Resende, as emendas de Comissão
eram exageradamente elevadas. Por maior mérito que tivessem, o que eu iria fazer com uma
emenda de R$ 950 milhões? Tanto fazia colocar R$ 1 milhão como R$ 2 milhões; por isso, optamos,
como eu disse na apresentação do relatório, por fazer a janela. Se o Relator-Geral tiver condições,
certamente vai recompor os valores.

Concordo, Deputado Ricardo Barros, que precisamos modificar a forma de fazer o
Orçamento. V.Exa. tem toda razão. Isso incomoda a mim e a muita gente. Não é racional. O Brasil
não comporta mais um Orçamento construído como é feito hoje. Espero que tenhamos bom senso e
tomemos a experiência do passado para no futuro construir um Orçamento capaz de ser o mais real
possível. Temos de levar nosso País a uma situação de crescimento econômico real. Pelo menos um
percentual expressivo daquilo que foi alocado precisa ser aplicado.

Aos Deputados que não se manifestaram, eu agradeço a presença. Vou recomendar de
maneira geral o atendimento dos destaques aqui solicitados. Isso pode parecer cômodo para mim, e
é, mas não há outra forma de agir, porque não disponho de um só centavo para atender aos
destaques. Tenho pena do Deputado Jorge Bittar, mas S.Exa. é a única pessoa capaz de, com toda
a habilidade e competência, atender àquilo que eu não pude.
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É o relatório.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, vendo o gráfico da página 45, fiquei

preocupada. Peço um rápido esclarecimento. De todos os Estados, só 3 em não diminuiu o valor per
capita: Distrito Federal, Goiás e Pernambuco. No Acre permaneceu igual. No Rio de Janeiro, houve
uma diminuição de R$ 115,00 para R$ 99,00. Diminuiu o per capita de todos os Estados. Pergunto
se de alguma maneira o Relator-Geral está preparado para modificar isso, sob pena de acabar com
o sistema.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - É pergunta a ser feita ao Relator-Geral. Como
disse, não tenho condição de respondê-la. Tentei fazer o melhor que pude. Cometi muitos erros, não
há dúvidas, mas espero que o Relator, de alguma forma, melhore o que foi injustamente posto no
relatório.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Conforme o estabelecido no art. 8º,
alínea “o” do Regulamento Interno da Comissão, declaro inadmissível a Emenda nº 5013.0004, da
Comissão da Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados,
conforme sugestão do Relator.

A discussão está encerrada, bem como o prazo dos destaques. Passaremos agora à votação
do relatório.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Para orientar a bancada, Sr. Presidente, peço a
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para orientar a bancada, tem a palavra
V.Exa..

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, não poderia deixar de elogiar o
Relator pelo lúcido relatório, elogio este, naturalmente, extensivo a toda a sua equipe de assessores,
que inseriram na análise do orçamento a avaliação da política pública de saúde, extrapolando o
puro tecnicismo da questão orçamentária. E até poderia reclamar disso, na medida em que, na
média das emendas de bancada, o Distrito Federal obteve o menor valor: R$ 3,6 milhões, em relação
a cada uma das emendas. Mas vou deter-me na análise de V.Exa., que demonstra a elevada
precariedade da saúde básica no País.

Esquecemos que em anos recentes o Brasil viveu momentos bastante perigosos de
proliferação de doenças tropicais, retornando a quadros extremamente graves, e só então foi
alertado o Governo anterior. Felizmente, pôde responder, embora não à altura necessária, até
porque o País ainda manteve vários dos seus indicadores inferiores ao desempenho do Paraguai — e
V.Exa. cita os exemplos da mortalidade infantil e da expectativa de vida.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, gostaria que V.Exa.
orientasse a sua bancada.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Vou fazê-lo, Sr. Presidente, mas não poderia
também deixar de fazer um comentário a respeito da Emenda nº 29, muito bem lembrada por
alguns Deputados que esqueceram como seus Governadores vêm comportando-se. Este é um
Governo que, a despeito das dificuldades, abriu-se ao debate democrático, ouviu a sociedade e esta
Casa, e fez correções, diferentemente dos Governos estaduais, como muito bem lembrado por
alguns Parlamentares. Por isso, o Partido dos Trabalhadores tem orgulho de acompanhar o relatório
de V.Exa., não apenas para fazer média, mas porque entende que a proposta que hoje relata aponta
para o futuro da saúde do Brasil, que não será palanque eleitoral, mas uma realidade de
recuperação do País.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Alberto
Goldman, pelo PSDB.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, no nosso pronunciamento já nos
manifestamos contrariamente ao Relatório, pelo fato de o Relator não ter conseguido cumprir a
obrigação constitucional da Emenda nº 29.

Deveríamos exigir do Relator-Geral que o fizesse neste momento, neste ato, porque não me
parece que seja de bom senso aprovarmos um relatório que contraria emenda constitucional, na
hipótese de amanhã, no relatório-geral, podermos consertar algo que descumpre uma emenda
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constitucional. Se descumpre, não está cumprindo a lei; assim sendo, tem que ser rejeitado. Não há
como aprová-lo.

Faço uma observação no que se refere à leitura do quadro à página 40, sobre a distribuição
estadualizada, aquela que se distribuiu pelo chamado critério misto. Estou percebendo que há um
critério técnico e outro de mérito que não me ficou muito claro o que significa. Na somatória desses
critérios, acabou ficando o Rio Grande do Norte, Sr. Relator, com o maior valor destinado: R$
39,717 milhões. Tenho certeza de que sem dúvida o mérito do Rio Grande do Norte é ter um
Senador da qualidade de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pelo PP, tem a palavra o Deputado
Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminhará
o voto favorável ao relatório do Senador Fernando Bezerra, na medida em que entende que foi feito o
melhor esforço possível para alcançar os objetivos e a difícil missão assumida por S.Exa. de relatar
justamente a área da saúde, para a qual, depois que a nossa Constituição determinou a
universalização, os recursos tornaram-se extremamente escassos. Acredito que a carência se amplia
à medida que quanto mais o serviço público melhorar de qualidade mais pessoas se utilizarão dele,
abrindo mão dos seus planos de saúde. Temos uma missão praticamente sem fim, no sentido de
ampliar essas possibilidades.

Com a ressalva do meu voto, o Partido Progressista faz o encaminhamento do voto favorável.
Saudamos o Senador Fernando Bezerra. O povo potiguar pode orgulhar-se de S.Exa.
Evidentemente, o fato de a bancada estadual ter feito 5 emendas na sua área permitiu-lhe a
condição de atender melhor seu Estado do que os demais. É uma boa atitude para quem tem de
voltar para casa toda a semana, apertar a mão de amigos e eleitores e dizer que está cumprindo sua
parte e honrando o mandato que o povo lhe deu.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pelo PFL, tem a palavra o Deputado Luiz
Carreira.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Relator Senador Fernando Bezerra, destaco o
esforço que fez para construir o relatório, mas, em função da própria conclusão desse trabalho, em
que, como já explicitado pelo Deputado Alberto Goldman, o compromisso fica com o Relator-Geral,
ao invés de se disponibilizar recurso para aprovar o relatório definitivamente, resta um relatório
incompleto, que não atende aos requisitos legais. Por outro lado, fica uma pendência. Quero saber
onde o Relator vai arrumar tanto dinheiro para resolver essas questões de ordem constitucional e
legal.

Não poderia deixar também de registrar que a redistribuição do valor per capita penaliza
fortemente vários Estados, inclusive a Bahia. Apenas 3 Unidades da Federação têm ganho efetivo
per capita: Distrito Federal, Goiás e Pernambuco. As demais perdem, enquanto esse per capita
cresce substancialmente no plano nacional, ou seja, o per capita nacional passa a ser de R$
2.375.039.000,00, enquanto o que estava orçado fica em R$ 171,8 milhões, na média, na
distribuição para os Estados.

Não podemos concordar com essas conclusões do relatório. Assim sendo, o PFL encaminha o
voto contrário ao relatório, respeitando, evidentemente, todo o esforço expendido nesse trabalho
pelo Senador Fernando Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado José
Borba, pelo PMDB.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, o PMDB, sob a Liderança do Deputado
Eunício Oliveira, recomenda a todos os pares a aprovação do relatório do Senador Fernando
Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Colbert
Martins, do PPS.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, o PPS vota favoravelmente ao
relatório e aproveita a oportunidade para cumprimentar o Senador Fernando Bezerra pela eficácia
no encaminhamento das discussões. Baianos que somos, entendemos o compromisso de S.Exa. e
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sabemos que fará o possível para promover a recomposição. Por essa razão, manifestamos também
nosso voto de confiança.

No entanto, Sr. Presidente, no relatório, no que respeita ao descumprimento da Emenda nº
29, o próprio Relator manifestou que, tomando o ano de 2003 como base de cálculo, tendo em vista
a possibilidade da não-execução de parcela de crédito, sendo autorizado até o término deste
exercício o valor constante do orçamento da saúde, ajustado pela recomposição de recursos, que já
foi explicitada, seria atendida a Emenda nº 29. Ainda temos tempo para verificar o atendimento, o
cumprimento da Emenda Constitucional nº 29.

O PPS encaminha o voto “sim”.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão

de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço um pouco de paciência no

trato dessa questão, já que abrimos mão de prazos e interstícios. Como de vez em quando nos
aparece alguma coisa, acabamos não conseguindo fazer a verificação.

Solicito um esclarecimento do Relator: no Quadro “A”, vejo a distribuição per capita. No ano
2003, o valor correspondente ao per capita nacional, ou seja, sem a distribuição estadual, era de R$
171 milhões. Agora, no PL de 2004, o per capita, que consiste na distribuição não-estadualizada, é
de R$ 2.375.000.000,00. Por que nos anos anteriores os valores eram de R$ 338 milhões, R$ 132
milhões, R$ 147 milhões, R$ 171 milhões, e agora de repente pulam, sem distribuição aos Estados,
para R$ 2,3 bilhões?

Desculpe-me ter chamado a atenção para esse fato, mas tinha de fazê-lo. Peço um pouco da
paciência de todos, porque abrimos mão dos interstícios e da leitura, e é exatamente por essa razão
que sempre tenho feito questão de que seja cumprido o Regimento Interno. Por que no plano
nacional o Ministro vai ficar com R$ 2,375 bilhões nas mãos, sem destinação estadual? Gostaria de
entender melhor esse quadro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Mesa reconhece a colaboração da
Oposição na votação dos relatórios e é-lhe grata por isso. O Sr. Relator poderá prestar neste
momento as explicações necessárias para passarmos à votação.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Deputado Alberto Goldman, esse quadro em que
está feita a distribuição per capita é o GND-3. Não houve, em relação a ele nenhuma emenda nem
corte. Ninguém, nenhum dos Parlamentares propôs emenda alguma, e certamente eu não o alterei.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Não foi observado por ninguém? V.Exa. não o
alterou porque não houve emenda?

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Há uma concentração dos valores no plano
nacional, e o Governo certamente vai redistribuí-los aos Estados, promovendo um certo equilíbrio. É
o entendimento que tenho.

Voltemos a falar da emenda constitucional. Sabem todos os senhores presentes que houve
entendimento, e o Relator poderia perfeitamente ter-me manifestado, repassado o entendimento, e
eu simplesmente o observaria, porque me afirmou os valores com clareza, valores que já foram
negociados. Estamos falando de algo concreto. Não estamos aqui para agredir a emenda
constitucional, que será reposta; é questão de horas, quando se negocia. Não há ainda definição
muito clara sobre a forma de se estabelecerem os valores. O Comitê de Receitas ainda não decidiu
nada a esse respeito. Estamos diante de algo que não é motivo, com todo o respeito, para deixar de
apoiar o relatório. Trata-se de algo que, como está claro, nas observações que fiz por escrito, tem
sido motivo de crítica, de não-aprovação, mas deveria valer também para a aprovação, porque a
negociação está feita. Não há possibilidade de o Congresso aprovar um relatório final que fira a
emenda constitucional. Está claro que será feito.

Se eu tivesse sido advertido, poderia ter tentado fazer justiça, observando esse fato.
Reconheço que há distorções. Mas a orientação que recebi da assessoria técnica — e não quero
eximir-me de qualquer responsabilidade — foi no sentido da permanência desse quadro. Não tenho
outra coisa a dizer.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Vamos tratar de emendar essa matéria para
votar o relatório-geral.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem para
encaminhar a votação pelo PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, não pretendia interferir no debate,

mas temos de levar em conta duas questões. A primeira diz respeito à correção da Emenda nº 29,
que se dará pela alteração feita na LDO, por meio de PL relatado pelo Deputado Rafael Guerra. A
LDO foi corrigida e sancionada pelo Presidente da República. Foi retirado do cálculo da Emenda nº
29 o Fundo de Combate à Pobreza. A segunda refere-se ao fato de que ainda faltam R$ 400 milhões.
Mas de onde vem essa falha? Leiamos o que está escrito a página 27: o fato é que o Orçamento de
2002 — que não é deste Governo — não respeitou a Emenda nº 29. Foi essa a razão. Continuemos
a leitura: por outro lado, a aferição do piso de aplicação em saúde, implícito na proposta, deu-se
com base no valor empenhado pelo Ministério da Saúde em 2002, o qual se situou abaixo do valor
mínimo.

Vemos vários Parlamentares protestando, mas o erro foi cometido pelo Governo anterior, que
não cumpriu a Emenda nº 29. E os R$ 453 milhões ainda faltam porque a base calculada foi
diminuída. Nesse sentido, a correção requerida pelo Procurador-Geral da República, o Dr. Claudio
Fonteles, materializa-se numa crítica ao Governo anterior, que não respeitou a Emenda nº 29.

Agora estamos respeitando essa emenda constitucional, pelo cálculo da base móvel,
incorporando a correção do erro cometido no Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Desde aquela época a Comissão inteira manifesta-

se contra isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o relatório setorial referente

à Área Temática VII, que diz respeito à Saúde, com as alterações decorrentes do adendo e
ressalvados os destaques.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, contra os votos dos Deputados Rodrigo Maia, Alberto Goldman, Professora Raquel

Teixeira, Luiz Carreira, Ricardo Barros, Eduardo Sciarra, Antonio Carlos Mendes Thame e Bismarck
Maia.

Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Esta Presidência convida o Deputado Narcio Rodrigues, do PSDB de Minas Gerais, Relator

da Área Temática VI, que diz respeito à Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Esporte, para
apresentar seu relatório.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Narcio Rodrigues. (Pausa

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

Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o

Relator setorial Narcio Rodrigues e o Relator-Geral Jorge Bittar, juntamente com alguns Líderes de
partidos, estão discutindo o fechamento do relatório e algumas modificações, que vão ser
explicitadas aqui. Portanto, solicito a V.Exa., já que nos trouxeram aqui um lanche, que nos dê 5
minutos. Enquanto isso, os Relatores concluirão o relatório, para que o votemos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aceita a sugestão.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, temos destaques para votar.

Poderíamos votá-los agora.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há o destaque do Deputado Júlio
César? Deputado Alberto Goldman, todos estão com dificuldades. Vamos suspender a reunião por
10 minutos.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está reiniciada a 27ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada a apreciar
matéria constante das Pautas nºs 37, 39, 40 e 41, de 2003.

Chamo os Srs. Deputados e Senadores a comparecer à Comissão.
Como o relatório do tema educação vai demorar a ser elaborado, vamos discutir os

destaques apresentados à Área Temática IX, Integração Regional e Meio Ambiente.
Tem a palavra o Relator, Deputado Júlio Cesar, do PFL do Piauí.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, nossa relatoria — Integração Nacional, Ciência e Tecnologia — recebeu 174 destaques, a
grande maioria com o fim de aumentar o valor das emendas, deter os cortes procedidos de acordo
com o relatório preliminar do Relator-Geral.

Não dispusemos — estou apenas reafirmando o que disse no início — de nenhum centavo
para destaque. O resultado do entendimento entre todos os Relatores será remetido ao Relator-
Geral para que sejam apreciados, de forma a atender os desejos dos Deputados de aumentar e
restabelecer suas emendas.

Mesmo assim, prioritariamente, encaminharei os destaques dos Estados de Pernambuco,
Bahia, Minas Gerais, Piauí e Alagoas, cujos cortes foram mais representativos linearmente, em
torno de 40%.

Nessas condições, digo a V.Exas. que, dos 174 destaques, apenas será acatado o do Senador
João Ribeiro, que muda a modalidade de aplicação e que teve o apoio de toda a bancada do
Tocantins. Todos os outros serão rejeitados por absoluta falta de recurso.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Relator, havíamos apresentado uma sugestão.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Deputada, parece-me que faltou apoiamento da bancada

do Estado de V.Exa.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Já temos o apoiamento. O Senador Magno Malta

esteve aqui, mas se esqueceu de trazer a assinatura da bancada.
Nosso destaque visa acrescentar algo que tem uma obviedade muito grande. A emenda se

restringe à aplicação de recursos nas barragens. Elas são todas no norte do Estado, onde
predomina a seca. A sugestão é que se acrescente a palavra norte. Por quê? Como os recursos se
destinavam à construção de barragens, amanhã, se alguém usá-los para construir novas barragens
não terminarão aquelas que estão sendo construídas. Foi consenso da bancada que os recursos se
destinassem ao término daquelas em construção e para tal foi elaborado um documento. O Senador
Magno Malta veio até a Comissão para entregá-lo, mas se esqueceu de trazê-lo.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Deputada Rose de Freitas, o apoiamento da bancada
não chegou em tempo hábil, por isso foi rejeitado o destaque. Tivemos entendimento prévio,
orientamos nesse sentido, mas o apoiamento da bancada não chegou dentro do prazo estipulado
pela Comissão.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Deputado Júlio Cesar, eu desconhecia esse prazo,
tanto quanto nosso coordenador de bancada. Esse fato causará prejuízo ao nosso Estado, na
medida em que esses recursos poderão ser usados para iniciar outras obras, em vez de manter o
sério compromisso de terminar as que estão em andamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Rose de Freitas, V.Exa.
poderá apresentar o destaque com apoiamento junto ao Relator-Geral, quando da discussão. Sem o
apoiamento não pode ser votado.
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O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Era o que eu ia informar-lhe.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra a Sra. Deputada Janete

Capiberibe.
A SRA. DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE - Sr. Presidente, apresentamos recurso a nossa

única emenda individual, pág. 123, para que fosse retificado somente o título. Não se enquadra nas
2 modalidades mencionadas pelo Sr. Relator. Trata-se da Emenda Individual nº 001, para
implantação de melhorias sanitárias domiciliares no Município Itaubal, Amapá. O valor continua o
mesmo. É para saúde.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Nobre Deputada, somos da Área Temática da Integração
Nacional. V.Exa. está falando em saúde, que será tratado em outro relatório.

A SRA. DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE - Desculpe-me. Serão apreciadas hoje, ainda, as
emendas para a área de saúde?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem direito a apresentar agora
seu recurso, que será debatido, aprovado ou não.

A SRA. DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE - Trata-se de recurso ao indeferimento do Sr.
Presidente à solicitação de retificação do título da Emenda Individual nº 0001, de nossa autoria,
para implantação de melhorias sanitárias domiciliares a fim de prevenir e controlar agravos em
Itaubal, Amapá, no valor de 800 mil reais, para o seguinte título: Estruturação da Rede de Serviços
de Atendimento Básico de Saúde, no Fundo Nacional de Saúde, no mesmo Município e no mesmo
valor. Ressalto que é a única emenda da área de saúde, constando à página 123 do relatório. Se for
remanejado esse recurso, ficarei sem atender o dispositivo legal que determina que 30% da cota
individual devem ser destinados à saúde. Por isso demos entrada, Sr. Presidente, a esse recurso e
gostaríamos que fosse apreciado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Deputada Janete Capiberibe está
recorrendo da decisão da Presidência, que indeferiu pedido de mudança de título, sem que haja
qualquer alteração de valor e dentro do mesmo Ministério. Como já fizemos de outras vezes,
submeto a solicitação de aprovação ou não ao Plenário. Trata-se de emenda individual, que será
prejudicada se não for aprovada.

Submeto ao Plenário o recurso da Deputada contra a decisão da Mesa.
Os Srs. Deputados que o aprovam, por não se tratar de qualquer alteração orçamentária,

permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal. (Pausa.)
Aprovado também no Senado.
Então, o recurso de V.Exa. foi aprovado contra a decisão da Mesa.
A SRA. DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE - Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Senadores e Sras. e Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O recurso será entregue ao Relator-

Setorial da Área de Saúde.
Proponho, em face da impossibilidade de aceitar qualquer destaque, a apreciação dos

mesmos em bloco, por tipo de parecer.
A proposta está em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada no Senado Federal.
Há destaque com parecer favorável, por se tratar apenas de mudanças de modalidade de

aplicação, sem qualquer alteração orçamentária. É o Destaque nº 96, de autoria do Senador João
Ribeiro.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
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Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Os demais destaques foram rejeitados.
Em votação na Câmara dos Deputados, pela rejeição.
Os Srs. Deputados que rejeitam os destaques permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado na Câmara dos Deputados. Não vai ao Senado Federal.
Terminamos assim o relatório da Integração Nacional, Área IX.
Convidamos o ilustre Deputado Narcio Rodrigues para ler o relatório referente à Área

Temática nº VI - Educação, Ciência, Tecnologia e Esporte, o último a ser discutido.
(Não identificado) - Sr. Presidente, acho que não há Relator no Plenário.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, parece-me que não há mais

matéria a votar. O Relator não está. O relatório estava sendo modificado, não deve estar pronto.
Sugiro a V.Exa. que suspenda a reunião e que a ela dê continuidade amanhã de manhã.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra pela ordem o Sr.
Deputado Colbert Martins.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, participei, há pouco tempo, de
acordo foi fechado entre todos os partidos, segundo o qual os critérios serão mudados. A
redistribuição de recursos está acontecendo, o Comitê de Emendas está lá reunido. Entendo que
devemos aproveitar até o momento bem positivo, em que foram feitas modificações — exigências
partidárias — para finalizar as votações de hoje.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Desconheço, na condição de Líder do PSDB
nesta Comissão, qualquer acordo. Sei que foi elaborado um, mas o desconheço. Na hora em que
receber o documento, quero ter tempo para lê-lo.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, trago ao conhecimento do

Plenário que me insurgi, desde o primeiro instante, contra o princípio adotado no relatório setorial
da Educação pelo Sr. Relator, porque não atende ao preceito que sempre norteou as ações do
Congresso Nacional.

Não podemos aqui criar critérios que aprofundem o fosso entre as regiões mais pobres e as
mais ricas do País. Precisamos corrigir, sob pena de derrubar o relatório do Deputado Narcio
Rodrigues. Mas para não chegarmos ao extremo de rejeitar o relatório, fizemos uma reunião em que
propusemos que ele seja refeito, para, com bases mais justas, ser apresentado novamente ao
Plenário.

Entendemos que, dos recursos distribuídos pelo Relator-Setorial da educação, as bancadas
dos Estados, mesmos os mais ricos, mais representados numericamente aqui — um dos critérios
adotados pelo Relator — não estavam aquinhoados. As bancadas deixaram de ser atendidas para
que o Relator pudesse, segundo as informações que ele nos trouxe agora, atender alguns programas
que o Executivo colocou sob a responsabilidade do Congresso Nacional, que estão sendo atendidos
por meio de emendas de Comissões Técnicas.

Buscamos reavaliar e refazer esses critérios, mesmo porque entendemos que, no que
concerne ao custeio de programas de educação, não é obrigação do Congresso Nacional buscar
recursos ou receitas, mas do próprio Executivo. Por isso propusemos corte a essas emendas de
redação, discutido pelos Partidos presentes, emendas de Comissão, em que o PSDB estava
representado pelo ilustre Senador Sérgio Guerra e pelo Deputado Paulo Kobayashi.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O Senador Sérgio Guerra representa o PSDB no
Senado.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - O Deputado Paulo Kobayashi estava presente
também, Deputado Alberto Goldman. Se V.Exa. tiver um pouco de paciência para que eu termine,
poderá falar.
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O critério que entendemos pode trazer mais justiça para as bancadas e para os Estados
tentamos buscar, a fim de evitar aqui um mal-estar e, dessa forma, rejeitar o relatório do Deputado
Narcio Rodrigues.

Então, foi feito um corte nessas emendas de Comissão, em que 61 milhões, metade dos
recursos destinados para essas emendas de Comissão, serão remanejados para os Estados, de
acordo com o critério adotado pelo Comitê de Emendas da Comissão de Orçamento.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Virgílio

Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, a explicação geral já foi dada

pelo nobre Deputado Pauderney Avelino, mas acentuo a importância da reunião que tivemos e a boa
vontade que permeou seus participantes. Tivemos um encontro. É conhecida a insatisfação que
havia, por várias razões, em torno do relatório — aliás difícil, com poucos recursos —, pela
importância que tem a educação.

Essa foi a preocupação geral, nobre Deputado Alberto Goldman. Mas havia um Relator do
PSDB, uma pessoa com militância na área de educação, a Profa. Raquel Teixeira, do PSDB, e, ao
lado do Deputado Pauderney Avelino, o Senador Sérgio Guerra, também do PSDB, figuras centrais
na discussão.

O Comitê de Emendas, de que faço parte, no qual o PSDB é representado pelo Deputado
Paulo Kobayashi, colocou-se à disposição para buscar com boa vontade um caminho de viabilização
política e de construção de uma solução, desejo de todos. Elogio o desprendimento, a competência e
até mesmo a humildade do Deputado Narcio Rodrigues, que se colocou inteiramente à disposição.

Sabíamos que poderíamos votar. Fizemos diversas verificações, com a base do Governo
presente. Acredito que o relatório do Deputado Narcio Rodrigues inegavelmente seria apoiado, por
conhecido que é do próprio PSDB. Mas, buscando esse entendimento maior, encontramos o
caminho apontado pelo Deputado Pauderney Avelino.

Trata-se de solução que vem no sentido das preocupações também da Deputada Raquel
Teixeira. À medida que solucionados, pelo menos em seu aspecto geral, os problemas das bancadas,
sobretudo dos Estados menores, no que se refere à educação, deixaríamos, no momento seguinte,
quase que inteiramente, os recursos adicionais que viessem pelo Relator-Geral, para caminhar no
sentido reclamado pela Deputada Professora Raquel Teixeira. Não que seja imposição: não se pode
atender. Temos de procurar o equilíbrio geral entre o critério geral dado pelo Comitê de Receitas.

Faço apelo no sentido de que esse esforço que todos os demais Partidos fizeram para
viabilizar um caminho não seja agora obstruído pelo próprio PSDB, motivo central da nossa
preocupação.

Avançamos muito, criamos condições para dar soluções. Evidentemente, qualquer solução
será conhecida de todos. Mas sendo o Relator que fará os cortes, quem distribuirá, e a distribuição
feita pelo Comitê de Receitas, do PSDB, Deputado Alberto Goldman, acredito que merece a
confiança de nós todos, para votar aqui sem necessidade de tomar atitude que leve a uma demora
na aprovação do conjunto do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, Deputado Paulo Kobayashi.
O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI - Sr. Presidente, realmente participei agora de

reunião entre representantes de diversos partidos, na condição apenas de ouvinte. Entendo que
numa reunião que trata deste relatório o próprio Deputado Narcio Rodrigues, que é do partido,
indicado pela Liderança, o tempo todo representa o PSDB, não sendo necessário Paulo Kobayashi
nem Alberto Goldman para representar a bancada.

Digo isso porque o Deputado Alberto Goldman abriu a conversa dizendo que não reconhece
participação do PSDB lá, assim como também não preciso reconhecê-lo como representante do
PSDB aqui — estamos em igualdade de condição. Então, não admito. O representante do PSDB era
o Deputado Narcio Rodrigues, Deputado do PSDB, indicado pela bancada, e estava participando das
negociações, ajudado pelo Senador Sérgio Guerra, que também é do PSDB.

Vamos deixar bem claro que esta não é uma briga interna do PSDB, e não pode se
transformar nisso. O motivo desta reunião é tratar desse relatório que está regimentalmente



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

316

publicado, e todos já o leram. Sabe o Relator Narcio Rodrigues, como toda a da Casa, que o relatório
está sujeito a muitas críticas pelo critério adotado, que até me incomoda, porque também sou
representante, como o Deputado Alberto Goldman, da bancada paulista. Todos os discursos diziam
do critério de Narcio Rodrigues que favorecia os Estados de maior bancada — a maior  bancada é a
São Paulo. Agora, estamos aqui cheios de emendas para educação, porque os Senadores de São
Paulo as apresentaram — e são Senadores do PT, o Relator sabe disso.

Tal reunião foi extremamente válida. Banco tanto quanto o Deputado Alberto Goldman
queira bancar, no sentido contrário, sua validade, até porque quem estava abrindo mão de alguma
coisa era o Deputado Narcio Rodrigues, representante da bancada do PSDB entre os dez Relatores.
O único Sub-Relator que o PSDB indicou é quem está abrindo mão, de certa forma, de critério
escrito, por ajuste que possa ocorrer de maior consenso na Casa, para permitir a aprovação do
relatório. Sei que os prejudicados deverão ser os Estados com as maiores bancadas, porque toda a
acusação contra o critério dele foi por, eventualmente, favorecer — e não é verdade — os Estados
com bancadas maiores, como é o caso de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Humberto Michiles, tem
V.Exa. a palavra pela ordem.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, cheguei ainda há pouco e estou
tomando conhecimento — pelas palavras dos Deputados Pauderney Avelino, Virgílio Guimarães e
outros — de que houve reunião de que participaram o Relator e Líderes de alguns partidos, e que
houve alteração no relatório da educação. Considero fundamental que essas alterações nos sejam
informadas, para que possamos ter tempo de avaliar e verificar se é possível votar o relatório.

Sr. Presidente, tenho disposição para permanecer aqui o tempo necessário, mas não posso
votar o orçamento da educação sem saber como estão os recursos para o Amazonas, meu Estado.
Gostaria de obter informações sobre o que foi modificado, para que possamos nos posicionar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Humberto Michiles, o Relator,
com certeza, irá explicar o que foi acertado e as alterações que fez. Além das explicações dadas pelo
Deputado Pauderney Avelino, veremos o que aconteceu e nos orientaremos para a votação.

Concedo a palavra pela ordem à Deputada Laura Carneiro, a quem peço seja breve, para que
o Relator possa começar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não dá para ser breve numa matéria dessas.
Tentarei ser o mais breve possível.

Acabei de sair da reunião do Comitê de Emendas, que criou um critério: os 61 milhões, que
eram das Comissões, saem do relatório do Deputado Narcio Rodrigues, e serão redistribuídos por
bancadas. Esse critério seria número de emendas, com a média dos últimos anos. Até aí, 5
bancadas que não apresentaram emendas sairiam desse critério e baixariam aproximadamente
15%, o que dava percentual de aumento igual para todo mundo, o que a bancada do Rio aceita.

Agora, não aceito que São Paulo, Minas, Bahia, Rio de Janeiro e outros Estados que já
haviam ultrapassado a sua quota não tenham aumento, Sr. Presidente.

Ou se faz um relatório novo ou ele deve ser igual para todos. Ou é igual por emenda ou se
cria um critério igual para todos. Não se pode dizer que, no comitê de emenda, já se saturou. Isso
não foi por minha culpa. Saturou em outro momento.

Sr. Presidente, é bom que se crie um critério. O critério não está resolvido, ainda está sendo
discutido. É bom que se pare, que se dê o tempo necessário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado João Leão,
membro do comitê.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Srs. Deputados, minha cara Deputada Laura Carneiro,
tenha certeza de que o Rio de Janeiro não será prejudicado assim como nenhum outro Estado.
V.Exa. se enganou.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Deputado João Leão, V.Exa. estava aqui e eu
estava lá, discutindo com S.Exas.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu sei. Eu estava lá, junto com V.Exa.
Como é que funciona? Vou explicar rapidamente. Todas as bancadas participaram de

reuniões com o comitê de emendas, e todas elas saíram satisfeitas.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Menos a Bahia.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Mas todas as bancadas...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A do Rio de Janeiro não saiu satisfeita.
Enrolaram em 25 milhões.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - V.Exa. falou... Menos a Bahia.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - A Bahia tem 2 membros no comitê.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O Rio de Janeiro não tem nenhum.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Tem 2 membros no comitê e não se conseguiu equalizar

a questão em relação à Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Deputado João

Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Qual é a finalidade do critério e como ele funciona?

Pegamos as emendas dos últimos 4 anos e estabelecemos um critério em função disso.
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Mas é isso que vai acontecer, Deputada. V.Exa. está

enganada.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu estava fazendo as contas.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputada Laura Carneiro, V.Exa. discutirá depois que

apresentarmos o critério. Vamos apresentar o critério. Peço que o Sr. Relator comece a ler o seu
relatório.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Não, antes teremos de ter o critério.
(Não identificado) - Antes queremos saber o critério.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Antes o critério, mesmo porque a Bahia foi prejudicada

pelo relatório.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Srs. Deputados...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E mais: temos o cancelamento de 5 milhões...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Srs. Deputados, V.Exas. só aprovarão o relatório depois de

conhecerem o critério. Daqui a pouco o explicaremos, emenda por emenda de cada Estado, quanto
foi acrescido e o índice do critério de cada Estado. V.Exas. só aprovarão o relatório ouvindo o
critério. Cada um poderá realmente discutir e dizer se o critério é justo ou não.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está encerrada a discussão.
(Não identificado) - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não vamos continuar discutindo uma

coisa que não se conhece ainda. O Relator lerá o relatório e, na discussão, chegaremos ao resultado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, precisamos saber qual é o critério dessa

redistribuição antes da leitura do relatório. O relatório deverá ser lido depois de anunciados os
critérios. Não podemos permitir que esse relatório seja lido sem que antes conheçamos os critérios.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado José Rocha e todos os
Deputados que estão interferindo no debate, o relatório foi distribuído e recebeu, em caráter
particular, a crítica de vários Parlamentares. Em conseqüência, houve uma reunião de Lideranças
para correção dessas dificuldades.

Essa reunião se deu há pouco, e o Relator tem o resultado. Só poderemos discuti-lo quando
o Relator tiver lido o relatório com as explicações devidas. Então, diremos se aceitamos ou não a
explicação dada. O que não podemos é impedir a leitura de um relatório que foi distribuído.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Mas, Sr. Presidente, nem o Relator sabe quais são os
critérios! Se os critérios estão sendo discutidos agora lá e o Relator está aqui, S.Exa. não os
conhece. Como vamos aceitar a leitura do relatório se nem o Relator sabe quais são os critérios?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Relator para ler o
relatório e responder às questões porventura apresentadas.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fico
muito feliz com o momento que estamos vivendo nesta Comissão. Na escolha de sofia que coube a
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esta Relatoria, percebo que o descontentamento com a distribuição de recursos entre as bancadas
decorre exatamente da opção do Relator de eleger programas prioritários do Governo que não foram
socorridos pelo PL que aqui chegou. Procuramos dar respaldo a programas que consideramos
absolutamente essenciais para a continuidade das ações de educação, ciência e tecnologia, esporte
e cultura.

Recebemos, da parte do Relator-Geral, 197 milhões de reais. Desses recursos, destinamos
130 milhões de reais às emendas de bancada, os quais foram distribuídos, inicialmente, por um
critério que nos foi sugerido: de acordo com o número de Parlamentares por bancada. Depois, num
adendo que apresentamos ao nosso relatório, acrescentamos a esse critério a distribuição de 30%
dos recursos pelo sistema de IDH invertido, praticado por várias relatorias anteriores à nossa nesta
mesma área temática.

Destinamos às Comissões Temáticas 67 milhões dos recursos que tinham sido destinados
pelo Relator-Geral. O restante dos recursos, com os quais socorremos as emendas de Comissão
para chegarmos a 127 milhões, são decorrentes de remanejamentos que produzimos em comum
acordo com os Ministérios de Ciência e Tecnologia, Educação, Cultura e Esportes, na visão de que,
na falta de recursos, era preciso que cada Ministério focasse suas prioridades para permitir a
continuidade de programas essenciais.

Hoje, por um acordo de Lideranças — ao qual me submeti por entender que a construção de
um relatório como este, para servir ao País, deve naturalmente passar pelo crivo da maioria —,
decidiu-se, desses 127 milhões que havíamos distribuído para as Comissões em programas, que,
repito, são absolutamente estratégicos, essenciais para a continuidade de ações de ciência e
tecnologia, esporte, cultura e educação no País, destinar 61 milhões por um critério que conheço,
sim.

Jamais viria a esta Comissão discutir meu relatório sem saber qual é o critério sob o qual
estamos distribuindo os 61 milhões. Trata-se exatamente do critério que serviu às negociações
feitas pelos coordenadores de bancada na distribuição dos recursos depois de emitidos os relatórios
setoriais, que é a média dos últimos 4 anos na aplicação de recursos.

Feito isso, autorizamos o comitê de emendas a proceder à redistribuição dos recursos e
avocamos para nós a tarefa de, aí sim, atuar num exercício sacrificante de escolher quais
programas contemplar, quais cortar e quais manter no relatório.

É claro que remeteremos ao Relator-Geral a tarefa mais árdua de sacrificar o que puder ser
sacrificado e atender ao necessário, a fim de que o relatório sirva ao interesse de todos, permitindo a
continuidade de programas essenciais à educação, à ciência e tecnologia, ao esporte e à cultura.

No caso de alguns programas que bateram à porta desta Relatoria através de emendas de
Comissão, eles estão pedindo, há muito tempo, um posicionamento do Governo no envio de PL para
cá. É importante destacar que muda governo, mas não muda a prática de transferir para o
Parlamento, sobretudo para a Comissão de Orçamento, a tarefa de equacionar problemas como a
sobrevivência, a manutenção das instituições de ensino superior do País. Foi-nos apresentada
demanda organizada de todas as instituições da ordem de R$ 220 milhões, quando tínhamos em
nossa relatoria R$ 197 milhões para atender aos Ministérios que formam nossa área temática.

Da mesma forma, encontramos o Programa de Expansão da Educação Profissional — PROEP
empacado desde o Governo Fernando Henrique Cardoso, pela falta da contrapartida do Governo
Federal num financiamento internacional em que o BID aporta 1 real a cada 1 real inserido no
Orçamento, permitindo a implementação de um programa absolutamente essencial para que o País
possa avançar na capacitação profissional, principalmente de jovens e trabalhadores. Pois o PROEP
não tem recursos orçamentários no PL deste ano. Através da Comissão de Educação, recebemos o
apelo e nos inteiramos de que o PROEP precisa de R$ 170 milhões para retomar 230 programas
paralisados, projetos que estão no meio do caminho; retomar o atendimento de 30 programas,
projetos cancelados, e reequipar e colocar para funcionar 30 escolas técnicas fechadas pela falta de
recursos.

Esses R$ 170 milhões implicariam R$ 85 milhões da parte do Governo Federal. A lógica seria
que R$ 42 milhões e 500 mil fossem colocados pelo Ministério da Educação, parceiro do programa,
e outros R$ 42 milhões e 500 mil fossem aportados pelo FAT. Se formos verificar a programação do
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Fundo de Amparo ao Trabalhador para este ano, não vamos encontrar uma vírgula destinada ao
PROEP. Havia emenda de bancada, para a qual alocamos R$ 12 milhões, para sensibilizar o
Relator, a fim de que se pudesse fazer o aporte de outros R$ 41 milhões, já que o teto da emenda
era de R$ 53 milhões, para que o PROEP possa ter, senão R$ 170 milhões, pelo menos R$ 106
milhões no ano que vem.

Encontramos ainda o problema das unidades do CEFET, que estão vivendo um drama de
sobrevivência, e não encontramos no PL que chegou ao Congresso Nacional 1 real para a
manutenção das bolsas do CNPq, que representam uma ação absolutamente fundamental na área
de ciência e tecnologia no que se refere à capacitação científica no País. O pedido por esses recursos
também bateram à nossa porta, e tivemos o cuidado de apresentar proposta ao Relator-Geral de
forma tal que ele teria que aportar outros R$ 80 milhões aos R$ 10 milhões que colocamos em
nossa relatoria.

Finalmente, é importante destacar que, no caso de algumas emendas de Comissão que
atendemos, recebemos a orientação de que são recursos de fonte carimbada. Não poderíamos
atender a essas emendas de bancada porque, dentro do critério usado, elas não poderiam ser
atendidas com recursos carimbados. Portanto, as colocamos em emendas de Comissão, em
genéricas, naturalmente afinadas com o propósito do Governo de implementar alguns programas
nas áreas de educação básica.

O Programa Escola Ideal recebeu de nós prioridade na recomposição de recursos, por
entendermos que talvez seja o programa mais inovador na área de ensino fundamental. O que
fizemos? Conseguimos interpretar — e o relatório mostra isto — que, com a mudança ocorrida no
critério de distribuição do salário-educação, o Ministério da Educação terá um aporte da ordem de
R$ 297 milhões. Isso aconteceu depois de discutirmos exaustivamente com técnicos da SOF, do
Ministério da Educação e do Orçamento. Chegamos à conclusão de que o recurso sugerido para ser
submetido ao Comitê de Receita tem de ser colocado no Orçamento como previsão de receita, sob
pena de o Ministério, mesmo tendo a arrecadação, não poder gastá-lo.

Esse recurso viria a amparar o déficit com que o Ministério convive na perspectiva do
Orçamento do ano que vem, porque não conta atualmente com recursos que supram os programas
de material didático e de merenda escolar. Ele não tem recurso suficiente para mantê-los ao longo
do ano que vem.

Quero dizer neste preâmbulo, Sr. Presidente, que trabalhamos com muito critério. É claro
que compreendemos com exatidão as demandas das bancadas, até porque sou coordenador de uma
delas. Sei como são importantes os programas que defendemos para Minas Gerais — há 12
instituições de ensino superior em Minas Gerais e 5 hospitais universitários. Sabemos a
necessidade de amparar os programas que as bancadas patrocinam. Tínhamos para nós, contudo,
que precisávamos fazer do nosso relatório uma bússola que orientasse o Relator-Geral, primeiro,
para a compreensão de que há programas que são estratégicos para o País e merecem um
tratamento suprapartidário.

Por exemplo, o problema do PROEP não é algo que veio agora e gerou essa crise de
manutenção neste Governo. Foi herdado do Governo anterior. Mas afeta diretamente todas as
populações que esperam a efetivação dessas unidades do Programa. É preciso que a educação
profissional seja tratada como prioridade pelo Governo, como também é o caso das instituições de
ensino superior.

Na minha humildade de Relator aprendiz, procurei seguir um critério, que foi o de servir ao
País, ao fazer e ao produzir o meu relatório. Há certamente nele muitos pecados, mas também há,
na origem, o desejo de acertar, de procurar fazer com que ele sirva não a bancadas, não ao partido a
que sirvo. Só cheguei aqui porque a Liderança me delegou a condição de ser o Relator, aliás, o único
cargo para o qual fui nomeado este ano, e aceitei essa missão com muita tranqüilidade. Tenho a
certeza de que, considerando a complexidade de uma área temática que envolve 4 Ministérios, é
muito difícil acertar em tudo, mas pode-se acertar no princípio.

Se V.Exas. lerem o nosso relatório no ponto em que se fazem indicações ao Relator-Geral
sobre as formas de solucionar os problemas mais graves dessas áreas estratégicas para o País —
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ciência, tecnologia e educação —, vão perceber que houve, da parte da Relatoria, uma preocupação
em dar fundamento e norte ao relatório produzido.

Estou detalhando as questões que gostaria de considerar como integrantes no meu relatório,
porque tivemos, a partir da discussão das Lideranças, um entendimento.

Entendo que o PSDB estava ali representado, perdoe-me o Deputado Alberto Goldman,
porque eu represento o PSDB e estavam lá mais 2 Parlamentares. Nosso coordenador de bancada é
o Deputado Anivaldo Vale, que não passou a mim nem a ninguém a tarefa de dizer que a partir da
sua ausência quem coordena a bancada é o Deputado Alberto Goldman.

Então, quero pedir desculpas a S.Exa., porque não fui informado, como integrante da
bancada do PSDB, de que a coordenação foi transferida a S.Exa., a partir da ausência do Deputado
Anivaldo Vale.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço ao Relator que leia seu relatório.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Quero dizer que estava neste momento reunido

com a assessoria técnica da Casa, para poder discutir as questões que dizem respeito aos cortes
acertados com os Líderes de bancada, de comum acordo. E tenho a tranqüilidade de dizer que
vamos transferir ao Relator-Geral essa tarefa. Penso que ele vai ficar sobrecarregado de tanto ouvir
as alegações que ouvíamos sobre os problemas das emendas de bancada feitas no relatório anterior.
Ele vai ficar assoberbado com a tarefa de ter o que ele não tem: uma varinha mágica para resolver o
grande impasse do Orçamento deste ano, que é fazer com que esta Casa tenha um encontro final
com a realidade, porque por muitos anos nós vivemos aqui a arte, que digo que é a arte de nos
enganar, de criar orçamentos virtuais que acabam por não ser executados.

Ao adotarmos a medida de procurar ir atrás de um orçamento realista, é claro que vamos
encontrar um choque de cultura, porque tradicionalmente preferimos ter emendas que não se
executem a correr o risco de ter um relatório muito mais dentro da realidade que possa cobrar
maior nível de execução orçamentária, que hoje não chega a 10%. Todos têm conhecimento disso.

Antes de passar a ler meu relatório, quero agradecer a todos, especialmente aos assessores
técnicos da Casa, que tudo fizeram para que este relatório fosse, de alguma forma, ao encontro do
interesse público do País. Se houver qualquer falha nesse relatório, quero evocar para mim a
responsabilidade. Acredito que haja. Da parte dos coordenadores e dos assistentes, sempre tivemos
a melhor orientação. Procuramos fazer aquilo que, depois de mergulhar em cada Ministério,
identificamos como os pontos mais importantes para o País.

Da Relatoria da Área Temática de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte sobre o
Projeto de Lei nº 31, de 2003/CN, encaminhado por intermédio da Mensagem nº 100, de 2003 (nº
414 na origem), que estima receita e fixa despesa da União para exercício financeiro de 2004, na
parte referente aos Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Educação, da Cultura e do Esporte.

1. - Introdução
O Exmo. Sr. Presidente da República, em cumprimento às disposições constitucionais

consubstanciadas no art. 84, inciso XXIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 35, § 2º,
inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, submete à apreciação do Congresso
Nacional o Projeto de Lei nº 31, de 2003/CN, que “estima a receita e fixa a despesa para o exercício
financeiro de 2004”.

Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, coube a esta Relatoria a missão honrosa de analisar e relatar a proposta orçamentária
da Área Temática VI, composta pelos seguintes órgãos: Ministério da Ciência e Tecnologia,
Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério do Esporte.

2. - Análise da proposta
Neste item serão analisados os comparativos entre os recursos dos órgãos que compõem a

Área Temática VI e as Receitas Correntes do Tesouro, no período de 2001 e 2004. Os Ministérios da
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte serão conceituados em nível estrutural, sendo
destacados os Grupos de Natureza da Despesa (GND), os principais programas, além das fontes de
recursos de cada área. Nos últimos anos foram criados, no âmbito do Ministério da Ciência e
Tecnologia, os chamados “fundos setoriais”, que atualmente são em número de 13, tendo seus
recursos alocados no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico — FNDCT.
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Em seguida, haverá considerações sobre o parecer preliminar no que tange à obrigação de
esta Relatoria-Setorial verificar: o cumprimento dos limites e das ações arroladas pelo Poder
Executivo a respeito da erradicação do analfabetismo, na manutenção e desenvolvimento do ensino
fundamental e do FUNDEF no projeto orçamentário para 2004; o cumprimento do art. 52, inciso I,
que disciplina a destinação de recursos para ações de alimentação escolar; além de determinar que
a proposta relativa ao Orçamento de Investimento seja abordada em tópico específico.

Por fim, serão mencionadas as obras que integram a programação dos órgãos desta área
temática, inclusive as que apresentam indícios de irregularidades.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, já ouvimos o Deputado Narcio dar

explicações sobre seu relatório por mais de 40 minutos. Se ele vai ler o relatório na íntegra, até o
final, vai se cansar, além do que não há ninguém na platéia para ouvi-lo. Sugiro a S.Exa. escolher
alguns pontos principais para lê-los, a fim de que possamos tomar conhecimento. Senão,
chegaremos às 4 horas da manhã e não teremos ouvido o seu relatório. É a minha sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para que seja tomada essa decisão, é
preciso que haja consenso da Comissão.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CÉSAR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CÉSAR - Sr. Presidente, seguindo o raciocínio do Deputado Pedro

Novais, gostaria que as planilhas de redistribuição desses recursos — já peguei na Comissão, mas
admito até que sejam revistas essas distribuições — sejam logo distribuídas e até dispensadas,
porque o relatório do Deputado Narcio foi exaustivamente examinado por todos os Deputados. Já
vimos o critério de distribuição, o critério per capita por Deputado e por bancada de 85 reais — fiz
as contas. Mas S.Exa. está corrigindo. Gostaria de saber se é esta a tabela de redistribuição dos 60
milhões, porque, se for assim, vai continuar a redistribuição fortalecendo os Estados mais ricos,
aqueles que têm as maiores bancadas. Apesar da utilização do IDH, uma projeção de 30% e outra
de 50%, vai continuar fazendo injustiça com os Estados mais pobres da Federação. E segundo essa
tabela, temos 5 Estados que não foram contemplados, não têm emendas. Os recursos estão sendo
distribuídos pela equalização. Pergunto, então: como ficam os Estados que não constam do
relatório? Como vão ficar?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, nós estamos discutindo a
aceitação ou não pela Comissão da leitura resumida ou não do relatório.

(Não Identificado) - Sr. Presidente, vamos lendo o relatório enquanto não tem o critério
preparado.

(Não Identificado) - Sr. Presidente, eu acho que o Deputado Alberto Goldman tem de ser
ouvido quanto a essa questão de ordem. S.Exa. tem solicitado a leitura completa dos relatórios.

(Não Identificado) - Sr. Presidente, vamos ler o relatório. Não há concordância. Pronto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está claro que não há consenso. Então,

continuaremos a leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu tinha aberto mão no caso da Saúde e não

teria razão para não fazê-lo agora.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr. Relator.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, tenho uma dúvida real. Estão

fazendo um critério para um valor, uma parte do relatório, na sala ao lado, 61 milhões. Aqui,
estaremos discutindo os outros 130 milhões. Então, são 2 critérios diferentes.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputada, nós vamos ler o
relatório e, quando chegarmos a essa parte, ela será objeto de discussão. Não podemos nos
antecipar a uma coisa que não conhecemos.

Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, gostaria de voltar a dizer,

especialmente ao meu colega Relator Deputado Júlio, que esse não é ainda o documento que está
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sendo produzido pela Comissão de Emendas. O Plenário será informado sobre os critérios antes da
abertura da discussão do relatório.

Se o Plenário concordar, vou pontuar aqui os aspectos mais relevantes.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Plenário não concordou com a leitura

resumida.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Só haverá acordo após a apresentação dos critérios da

redistribuição dos recursos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Exige a leitura integral do relatório.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Agradeço ao Deputado Rodrigo, que adora ouvir

minha voz. Os números da Tabela I indicam...
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Com o maior prazer. Poderia estar até numa rádio

como locutor. Faria um grande sucesso.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Obrigado. Os números da Tabela I indicam que

as dotações dos Ministérios desta área, constantes do Projeto de Lei Orçamentário Anual para 2004
— PLOA/2004 não acompanharam a evolução da receita corrente, de modo que representam
apenas 5,4% desse agregado, em comparação com a média de 5,9% do período de 2001/2003.

Assim, verifica-se que o aumento de arrecadação não tem como contrapartida uma atuação
mais intensa do Governo Federal nas áreas da educação, ciência e tecnologia, cultura e esporte. Não
por coincidência, os últimos anos têm sido marcados pela necessidade de alcançar superávites
primários cada vez maiores para fazer frente aos compromissos com a dívida pública.

O orçamento do Ministério da Educação não tem acompanhado o comportamento das
receitas correntes. Na verdade, em termos proporcionais, equivale, a cada ano, a uma fatia menor
das receitas. Em 2001, correspondia a 5,13%, em 2004, a 4,43%. Parte dessa redução encontra
explicação no fato de que o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior — FIES não
mais integra o orçamento do MEC. Os R$ 872 milhões alocados no PLOA/2004 para esse fundo
constam da programação do órgão Operações Oficiais de Crédito.

No caso do Ministério da  Ciência e Tecnologia, cujo orçamento aparentemente acompanhou
o crescimento da receita corrente, há um detalhe importante a ser considerado. Uma parcela
expressiva de seus recursos (R$ 836 milhões, ou seja, 22,5% do total)  foi classificada como reserva
de contingência (GND 9) e, portanto, não deverá ser utilizada durante o exercício financeiro, uma
vez que está reservada para compor o superávit primário.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Estamos tentando um entendimento. Se continuarmos aqui a leitura toda... O Deputado poderá ler
a síntese. O Deputado Rodrigo Maia quer isso, mas nós ainda temos de concluir. Sem que o Relator
participe, lá, da reunião, também não teremos aqui a resposta. Sugiro, então, que o Deputado
Narcio termine de ler a síntese e nós suspendamos aqui por um tempo, para que ele possa ir lá,
pois só terá proposta fechada com a presença dele. Que ele possa, então, concluir a redivisão dessa
outra parte que falta, voltar aqui e fazer a leitura, quando passaremos à votação.

Essa é a proposta de encaminhamento que faço, perguntando se consegui traduzir o diálogo
que fizemos.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Você já está aí na carreira, já pode ler, inclusive.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, se a participação do Relator é

fundamental... O que queremos é resolver o critério da redistribuição de recursos. Então, que ele
faça a síntese do seu relatório.

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Sr. Presidente, eu particularmente
dispenso a leitura do relatório, porque eu o li com bastante cuidado.

A presença do Relator é importante para discutir os critérios, mas antes que S.Exa. seja
dispensado da leitura e possa discuti-los, preciso de algumas informações, até para saber como me
posicionar.

Em primeiro lugar, gostaria de saber de onde exatamente foram tirados os 61 milhões.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Nós já estamos discutindo o relatório. Temos de

concluir o relatório.
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A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Mas a leitura do relatório que
temos não nos dá essa resposta.

Outra objeção séria que tenho, Deputado Narcio Rodrigues: quando V.Exa. diz que há R$
297 milhões para a educação fundamental, após discussão com técnicos do MEC, gostaria de
lembrar que na verdade esse recurso é o resultado dos 10% do salário-educação. Há 15 dias, esta
Casa aprovou uma redistribuição nos critérios do salário-educação: 90% foi divido para Estados e
Municípios e 10% ficaram centralizados no MEC. Na verdade, isso não significa novo aporte de
recursos. É um equívoco. É um dinheiro que vai aparecer no orçamento do MEC, mas já existia nas
escolas, nos Estados. Portanto não significa dinheiro novo e não atende à demanda da educação
básica. Quero saber como fica essa questão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de o Relator responder, vamos

aguardar a discussão do relatório no momento apropriado.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Desse jeito, Sr. Presidente, está todo o mundo

querendo discutir. Ou lê a síntese ou não lê a síntese.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Eu quero tentar ler a síntese. Ministério da

Educação
O Orçamento do MEC é distribuído entre as suas 130 unidades orçamentárias, que

compreendem, dentre outras, a administração direta, escolas técnicas e agrotécnicas federais,
instituições federais de ensino superior e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Os valores alocados para o Ministério da Educação na proposta para 2004 superam em R$
415 milhões (2,3%) os autorizados para o exercício de 2003.

Os dados da Tabela II trazem as despesas do MEC classificadas por GND. Considerando que
a área da educação é intensiva em mão-de-obra, 51% dos recursos do Ministério em 2004 estão
destinados ao Grupo de Despesa Pessoal e Encargos Sociais, que abrange pessoal ativo e inativo.
Nesse grupo, os valores para 2004 são superiores em R$ 433 milhões aos autorizados para 2003. O
Grupo Outras Despesas Correntes conta com parcela igualmente importante dos recursos, qual seja
42,7% do total previsto para 2004. Comparando os recursos desse grupo com os autorizados em
2003, verifica-se um crescimento da ordem de R$ 778 milhões. Quanto aos investimentos, os R$
483 milhões destinados a essa finalidade representam, para 2004, apenas 2,6% do total. Note-se
que os R$ 712 milhões autorizados para esse grupo em 2003 superam em mais de R$ 229 milhões
os valores da proposta atual.

Para 2004, a programação do MEC, como a de outros Ministérios, foi bastante alterada.
Programas foram criados e outros extintos. Por essa razão, a análise restringe-se à proposta de
2004. Não há como estabelecer comparações com anos anteriores.

Na tabela III são apresentados os principais programas, com a respectiva distribuição de
recursos por GND. Destacam-se pela ordem: Universidade do Século XXI, representando 35,3% do
total para 2004; Brasil Escolarizado, com 18,4%; Previdência de Inativos e Pensionistas da União,
com 17,6%; e Transferência de Renda com Condicionalidades, com 9,7%.

O Programa Universidade do Século XXI, que tem por objetivo reformar a educação superior
e estruturar as instituições federais de ensino, preparando-as para as tendências de futuro,
ampliando com qualidade o acesso ao ensino de graduação e pós-graduação, abrange
principalmente as ações de funcionamento das entidades de ensino superior. Por esse motivo, o
programa caracteriza-se por elevados gastos com pessoal e despesas correntes.

Já o Brasil Escolarizado, que visa garantir, com melhoria de qualidade, o acesso e a
permanência de todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos na educação básica, engloba,
dentre outras ações, a de complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério — FUNDEF e a de apoio à alimentação escolar
na educação básica.

Ministério da Cultura
Esta Relatoria adotou o critério que está aí na proposta. O Orçamento do MINC ficou 12,7%

menor do que o montante autorizado para 2003. No entanto, se a comparação for estabelecida entre
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a proposta desses 2 anos, constata-se crescimento de 15,8%. Ademais, cabe lembrar que, por meio
das emendas aprovadas no Congresso Nacional, o orçamento do MINC acaba sendo contemplado
com recursos adicionais, compensando os valores mais modestos constantes do Projeto de Lei
Orçamentária. Na apreciação do projeto de lei de 2003, por exemplo, o orçamento do Ministério
recebeu incremento total de 30,6% em relação aos valores do projeto apresentado pelo Poder
Executivo.

A distribuição de recursos quanto ao GND está na Tabela V.
O Ministério de Ciência e Tecnologia compreende, além da administração direta, as

seguintes áreas orçamentárias: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), Comissão Nacional de Energia Nuclear; Agência Espacial Brasileira; Indústrias Nucleares;
NUCLEBRAS equipamentos pesados; e Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

O Orçamento previsto para 2004 supera em 10,8 os valores autorizados para o ano corrente.
No entanto, ressalte-se que, desses R$ 363 milhões adicionais, R$ 294 milhões estão classificados
como reserva de contingência. Ao comparar os montantes sem considerar a reserva de contingência,
vê-se que o crescimento de 2003 para 2004 foi de apenas 4,4%.

Ministério do Esporte
O orçamento do Ministério possui características semelhantes ao da Cultura: a proposta

para 2004 é significativamente inferior — menos 65,3% — aos valores autorizados para o exercício
de 2003. Entretanto, quando a comparação é realizada entre as propostas de 2003 e 2004,
constata-se que a diferença é bem menor: R$ 151 milhões em 2003 e R$ 131 milhões em 2004.
Como normalmente a área de esportes recebe muitas emendas, espera-se que o orçamento do
Ministério ao menos iguale o valor autorizado para o exercício de 2003.

Entre os programas apresentados, é importante destacar o Rumo ao PAN 2007, que foi
mantido na íntegra por esta Relatoria por ser absolutamente estratégico, além do Segundo Tempo,
que contemplamos em emenda de Comissão, do Apoio Administrativo, do Inserção Social pela
Produção de Material Desportivo e do Esporte e Lazer na Cidade.

Das emendas apresentadas
Junto a esta área temática, foram apresentadas 1.338 emendas, sendo 1.254 individuais e

84 coletivas. Das emendas coletivas, 23 foram apresentadas por Comissões Permanentes do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados, 60 por bancadas estaduais e 1 por bancada regional.

Além disso, foram processadas nessa fase setorial 31 emendas elaboradas pelo Relator-Geral
para substituição da Fonte nº 179 — Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, utilizada no
órgão 36000 — Ministério da Saúde, por outras fontes livres ou vinculadas à seguridade social,
conforme autorização contida no Item 8.3.1 do parecer preliminar. Esclarecemos que essas
emendas não foram objeto de análise desta Relatoria.

A Emenda nº 152700020 e a nº 205200019, apresentadas inicialmente para integrar,
respectivamente, a programação do FNDE e do MEC, foram transferidas para outros setores, haja
vista a impossibilidade técnica de atendê-las nesta área temática. A primeira foi encaminhada para
a Área VIII e a segunda para a Área VII.

Finalmente, estamos indicando para inadmissão, conforme previsto no art. 20 da Resolução
nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, a Emenda nº 60080002, da Comissão de Fiscalização e
Controle do Senado, no valor de 170 milhões, com o objetivo de complementar a infra-estrutura
geral do Centro de Lançamento de Alcântara. Apesar de reconhecer o indubitável mérito da emenda,
haja vista a importância estratégica daquele centro, não podemos deixar de apontar que ela colide
com o inciso I do art. 25 da mencionada Resolução nº 1/2001, que estabelece que as Comissões
Permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal só poderão apresentar emendas
relativas a matérias que lhe sejam afetas regimentalmente.

Dos recursos para atendimento das emendas
Conforme estabelece a tabela, há uma readequação de valores. Entendemos que, conforme

estabelecem os itens 15 e 16 da parte especial do parecer preliminar, no âmbito das áreas
temáticas, os cancelamentos efetuados pela Relatoria-Setorial para fins de remanejamento devem se
limitar a 40% das dotações consignadas ao GND 4 — Investimentos, e a 20% do GND 5, Inversões
Financeiras. Além disso, segundo o disposto no item 14, a Comissão Mista de Orçamento decidiu
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reservar 20% das dotações destinadas a investimentos superiores a R$ 55 mil para utilização do
Relator-Geral em ações e serviços de saúde.

De acordo com os termos do parecer, esta área temática poderia, potencialmente, remanejar
até R$ 220 milhões para atender às emendas. Contudo, após criteriosa análise das programações
das unidades orçamentárias, optamos por não efetuar remanejamento nos orçamentos do
Ministério da Cultura, da Agência Espacial Brasileira, bem como nas unidades de ensino superior
de educação profissional e de ensino médio do MEC. Não cortamos nenhum recurso de nenhuma
instituição de ensino que veio no PL. Além disso, preservamos integralmente as dotações destinadas
ao Programa Rumo ao PAN 2007.

Entretanto, para tornar possível atender às prioridades indicadas nas emendas de bancada e
Comissões com o mínimo de recursos, esta Relatoria se viu forçada a remanejar 30% do GND 4 de
subtítulos com valores superiores a R$ 500 mil. Os R$ 60,9 milhões remanejados foram destinados
a emendas coletivas. Na verdade, esse recurso foi agora remanejado. Estamos alocando, dos 127
milhões que iriam para emendas de Comissão, 61 milhões para as emendas de bancada, ficando o
restante para o atendimento das emendas de Comissão, conforme critério de corte ainda a ser
estabelecido daqui a pouco.

Dos critérios de atendimento das emendas
Considerando as disposições do parecer preliminar, esta Relatoria está recomendando a

aprovação de todas as emendas individuais indistintamente. Quanto às emendas coletivas, a falta
de recursos, marca principal dessa fase e, pelo visto, também da Relatoria-Geral, impôs a
necessidade de fixarmos critérios especiais para o devido atendimento.

No caso das emendas de bancada, decidimos pelo tratamento igualitário dos pleitos. Esse
critério está sendo agora revisto. As emendas individuais foram atendidas na íntegra, as emendas
de bancada vão receber um aporte de 191,5 milhões e as emendas de Comissão vão receber um
aporte de 66 milhões de reais.

No atendimento às emendas de Comissão, nos deparamos com situações que merecem
melhor detalhamento. Chamo a atenção do Plenário, porque essa questão está sendo naturalmente
transferida, a partir do entendimento das Lideranças, para o Relator-Geral e também para o
Plenário, como questões que teremos de equacionar. Cito especialmente alguns itens.

Programa Espacial. Aqui está um caso de frustração para a Relatoria-Setorial.
Curiosamente, os recursos alocados pelo Governo Federal para a manutenção do Programa Espacial
Brasileiro são ínfimos perto da demanda do setor. Depois do acidente em agosto, na Base de
Lançamento de Alcântara, a sociedade brasileira despertou para os riscos a que estamos expostos
por absoluta falta de recursos para essa área. Reconhecendo essa necessidade, o Congresso
Nacional patrocinou — por meio da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado — emenda que
permitiria a alocação de recursos para serem investidos em Alcântara. No entanto, a Emenda nº
60080002...

Acabo de receber a informação, e comunico ao Plenário, de que o Comitê de Emendas fechou
acordo sobre os valores das emendas de bancada. Certamente estão providenciando cópias para o
Plenário, com exceção do adendo dos cortes que evoquei para definição da Relatoria-Setorial. Farei
isso logo que concluir a leitura do relatório, entregando também esse adendo a todos os membros
da Comissão.

No caso da Cultura...
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Ainda estamos lendo o relatório. Peço ao

Deputado José Rocha que aguarde o término da abordagem desses aspectos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado José Rocha, logo após a

conclusão do relatório, concederei a palavra a V.Exa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, contrariando o posicionamento do

Deputado Alberto Goldman, solicito a encerramento da leitura do relatório, porque os critérios já
foram definidos.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, estou concluindo a leitura do
relatório. Faço questão de deixar anotados pontos importantes, que marcam a preocupação do
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Relator-Setorial ao atender às emendas de Comissão. Por que levou em conta as emendas de
Comissão? Porque elas socorrem programas estratégicos.

No caso da Cultura, além do grande aporte de emendas individuais, tivemos o cuidado
especial de não proceder a nenhum remanejamento nos recursos propostos.

Destaco que atendemos à emenda para implantação e manutenção das unidades estaduais
do Centro Nacional de Cidadania Negra, experiência vitoriosa na área de capacitação de negros
presente em 10 Estados brasileiros que respondeu pela capacitação em oficinas de artes, oficinas de
ofícios, cursos pré-vestibulares, oficinas de esportes a mais de 120.000 negros pelo País.

Além disso, na emenda da Comissão de Educação e Cultura, contemplamos o Programa
Fomento a Projetos de Arte e Cultura, alocando recursos para iniciar o processo de digitalização da
Biblioteca Nacional. Tal programa nos sensibilizou porque é um patrimônio que será colocado à
disposição do País no momento em que tiver sido realizada a digitalização dos conteúdos.

Há o pedido do Instituto Cultural dos Países de Língua Portuguesa. Voltando ao programa de
digitalização, o Deputado Walter Pinheiro frisa a importância de viabilizarmos a biblioteca nacional
virtual, visto que servirá a qualquer pessoa que a acesse pela Internet.

Na área de ciência e tecnologia, procuramos dar suporte às emendas que consideramos da
maior importância, entre elas a que se refere à criação do INCOR Virtual, com recursos da
telemedicina.

Outra emenda diz respeito ao fomento a projetos de inovação tecnológica, que contempla
desde as experiências de biodiesel, implementadas em várias regiões do País, até a introdução dos
portais eletrônicos de negócios, para consolidar os arranjos produtivos locais, muito importante
para interiorização do desenvolvimento do País e a incorporação da inovação tecnológica.

Ainda nessa área, contemplamos os Centros Vocacionais Tecnológicos, cuja experiência do
Ceará acena para a necessidade de um grande programa de inclusão digital a partir da lógica das
vocações regionais, capacitando a mão-de-obra levando em conta a especificidade de cada região.
Compreendemos que esse é um programa que desafia a todos nós. Quem conhece o modelo — tive a
oportunidade de presenciar o trabalho na condição de Presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia — não pode se omitir a respeito da proposta que remete à necessidade de rediscussão do
PROEP, para os CVTs serem incorporados na lógica do Programa de Educação Profissionalizante,
com recursos do FAT para manutenção.

A falta de recursos tem afetado diretamente o setor educacional nos últimos anos.
Deparamo-nos, especialmente, com 3 prioridades que merecem recomendação especial da nossa
parte. O caso do PROEP — já falamos sobre o assunto aqui — é exemplar. Trata-se de iniciativa
concebida para amparar grande programa de fortalecimento da educação profissional do País.

O segundo item é a manutenção das instituições federais de ensino superior, cuja demanda
nos chegou, pela primeira vez, organizada por todas as instituições. A demanda é enorme, da ordem
de R$ 230 milhões, mas absolutamente fundamentada. Ela foi pactuada por todas as instituições,
que acordaram sobre a aplicação desse recurso. Entendemos ser obrigação da Relatoria amparar
essa necessidade.

Da mesma forma, tratamos os aspectos referentes às instituições federais de ensino
profissional, os CEFETs.

No caso do ensino fundamental — e aí respondo ao questionamento feito pela ilustre
Deputada Professora Raquel Teixeira —, é verdade que recursos estão previstos para o Ministério da
Educação, mas não estavam inseridos na receita do Orçamento para o ano de 2004. O que
propusemos, ao incorporar o estudo que prevê a sanção do PL nº 475, de 2003, é a alocação de
recursos como receita e a previsão da despesa.

Para isso, sugerimos que a receita de R$ 297 milhões, acrescida aos recursos do Ministério
da Educação na área do FNDE, seja distribuída em 2 emendas na totalidade: a emenda da
Comissão de Educação e Cultura, que destina recursos da ordem de R$ 72 milhões para o ensino
fundamental, e a emenda do Senado de R$ 800 milhões que também destina recursos para o ensino
fundamental. Trata-se de rubrica genérica, que permitirá ao Ministério utilizar-se desse recurso. Se
não for adotado pelo Comitê de Receita e não for inserido na votação final do nosso Orçamento, eles
não terão, mesmo com superávit de arrecadação, condições de gastar esse dinheiro.
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Então, reconhecemos a existência da receita, com o parecer do Ministério da Educação e da
nossa consultoria, indicamos ao Relator-Geral para que S.Exa. encaminhe ao Comitê de Receita,
faça o reconhecimento e aloque esse recurso na emenda da Comissão do Senado e na emenda da
Comissão de Educação, atendendo prioritariamente R$ 72 milhões da emenda de Comissão da
Câmara, melhor sintonizada com a genérica, que permite diminuir a defasagem do PL da forma
como veio para cá na demanda do Ministério da Educação. Isso feito, aportaremos ao Ministério da
Educação quase o dobro de recursos distribuídos aos demais programas que nos couberam relatar
nesta oportunidade.

Essa foi a recomendação. Consideramos um achado, porque o assunto estava passando em
branco e ela atende o desejo de todos de vermos a educação irrigada com mais recursos,
especialmente na área do ensino fundamental.

No caso do Ministério do Esporte, tivemos o cuidado de não fazer cortes, como já disse.
Indicações ao Relator-Geral
Deixo registrado que, seguindo uma tradição, que não varia nem mesmo com a mudança de

Governo, o Poder Executivo repetiu, na proposta orçamentária para 2004, o hábito de transferir
para o Congresso Nacional a obrigação de resolver ou salvar programas estratégicos ou essenciais
para o País. Na condução desta Relatoria, nós nos deparamos com essas questões em vários
Ministérios. Destaco entre os problemas encontrados, que, se não forem resolvidos pelo Parlamento,
correm o risco de paralisação e comprometimento de metas — em prejuízo de toda a sociedade
brasileira —, os pontos que se seguem, especialmente até o item 4. A partir do item 5,
apresentamos, a título de indicações, programas e valores que merecem a consideração do Relator-
Geral no fechamento do Orçamento de 2004.

São estas as indicações ao Relator-Geral, conforme consta da Tabela XVII apresentada a
seguir:

PROEP. Nosso desejo é que o Relator cumpra o teto da emenda da Comissão de Educação e
Cultura que trata do PROEP, correspondente a 52 milhões, o que permitiria ao programa, tendo a
contrapartida da Fonte n.º 148 do BIRD, um aporte de 104 milhões de reais para a retomada das
suas atividades no próximo ano.

A segunda proposta se refere à ANDIFES, que nos pediu 220 milhões de reais. Propomos ao
Relator que chegue a 110 milhões reais. Aportamos 7 milhões reais na emenda de Comissão; há 24
milhões previstos nas emendas de bancada, os quais certamente agora vão ser acrescidos, e existem
também 30 milhões reais a mais que o Ministério da Educação destinou este ano para as
instituições de ensino superior. Isso implica o Relator adicionar mais 50 milhões reais, fazendo com
que a ANDIFES seja contemplada com 110 milhões de reais, 30 milhões a mais do que no ano de
2003.

CONCEFET. Aportamos 3 milhões de reais e estamos pedindo mais 7 milhões ao Relator
para chegar a 10 milhões reais.

Considero as bolsas do CNPq essenciais para a área de capacitação científica, e para elas
aportamos 10 milhões. Do valor solicitado para o CNPq, 130 milhões, atendemos 10 milhões, valor
que será diminuído, mas acertamos com o Relator a tentativa de aumento de mais 80 milhões de
reais. Com isso, asseguraríamos a continuidade, com uma pequena ampliação, das bolsas do CNPq
no ano de 2004, chegando a 90 milhões. É claro que caberá ao Relator-Geral fazer a apreciação e o
atendimento final, tendo em vista o limite dos recursos.

A partir do Item 5, reiteramos a necessidade de recursos para os CVTs, destinados a
inovação tecnológica e a telemedicina, o que revolucionará o Programa Saúde da Família, as ações
preventivas de saúde. Nós, membros das Comissões de Ciência e Tecnologia e de Seguridade Social
e Família, já assistimos a duas apresentações sobre a utilização da telemedicina na ação preventiva
de saúde, assim como tivemos a oportunidade de conhecer em Gênova programa de ação
preventiva, mediante o qual se promoveu o maior processo de desospitalização da história da
Europa. Temos consciência de que, no momento em que introduzirmos esse piloto, haverá uma
adesão natural pelo enorme resultado que a telemedicina pode trazer para a saúde preventiva do
País.
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Da mesma forma, propomos recursos a mais para o programa Segundo Tempo, do Ministério
do Esporte, que visa à capacitação esportiva como fator de inclusão social e de combate às drogas, à
criminalidade. O Ministro acha, com razão, que temos estrutura esportiva em abundância no Brasil,
mas subutilizada. Portanto, é preciso racionalizar a utilização desses equipamentos antes de
construirmos novos espaços esportivos.

Sugerimos ainda a alocação de recursos para a cultura e para o Centro Nacional da
Cidadania Negra, projeto no quarto ano de funcionamento e que encontra enorme aceitação nos
locais onde foi implementado, servindo de modelo para todo o País.

Depois, apresentamos um quadro amplo, que detalha as solicitações ao Relator, inclusive
com o GND e o ideal a ser alcançado. O quadro terá de passar por uma readequação a partir dos
cortes a que terei de proceder, mas informei ao Relator que vou transferir a S.Exa. uma
responsabilidade maior: socorrer programas que tentei amparar nas emendas de Comissão, muito
menos preocupado com questões meramente de bancada e mais com as questões estratégicas para
o País. Esse foi o norte que nos orientou.

Espero ter cumprido, Sr. Presidente, com a preocupação que transmiti no meu relatório, o
papel que me foi confiado pelo PSDB de expressar o desejo de que haja investimentos nas áreas
estratégicas e essenciais aqui contempladas. Vou fazer os ajustes necessários. Naturalmente, espero
do Plenário a compreensão com referência a eventuais equívocos cometidos, mas volto a dizer que
não houve, por parte da Relatoria, nenhuma intenção que não fosse a de dar amparo ao que
consideramos fundamental para o País.

Feitas essas ressalvas e enfatizando que ainda falta submeter ao Plenário a nossa proposta
de cortes e de redistribuirão dos recursos das emendas de bancada, somos pela aprovação do
Projeto de Lei n.º 31/03-CN, na forma da Mensagem n.º 100/03, relativamente aos órgãos
orçamentários integrantes dessa Área Temática com as alterações decorrentes das emendas
aprovadas.

Sala da Comissão, 17 de dezembro de 2003, 1h17min.
Dou por concluído o meu relatório, pedindo desculpas por eventuais transtornos. Reitero,

porém, que não houve o menor desejo de ferir qualquer interesse de região, de bancada ou de
Parlamentar.

Considero absolutamente legítimos os interesses defendidos neste plenário por todos, quer
digam respeito a cidades, regiões, Estados ou ao País. Estamos aqui para defender quem nos elegeu
e respeito, com muita consciência, o papel do Parlamento, por isso acedi à proposta dos Líderes de
ser mais generoso com as emendas de bancada, entregando ao Relator-Geral a tarefa de equacionar
as questões que lhe vamos transferir a partir da votação deste relatório que, como se vê, gera
enorme frustração. E não se trata apenas deste relatório, mas de todos os relatórios setoriais,
porque provocam em nós a necessidade de um encontro com a dura realidade da falta de recursos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de discutirmos o relatório, há um
assunto pendente, que é o critério e a distribuição da Emenda n.º 61. Enquanto isso não ocorre — o
Relator vai promover os entendimentos e depois os explicará ao Plenário —, discutiremos os
destaques da área temática da agricultura.

Convido o Deputado Hum berto Michiles a comparecer à Mesa. (Pausa.)
Apreciação dos destaques da Área Temática IV, Agricultura e Desenvolvimento Agrário.
Com a palavra o Relator, Deputado Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

foram apresentados 68 destaques, todos rejeitados por insuficiência de recursos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Proponho a apreciação dos destaques

em bloco.
A proposta está em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição dos destaques permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Os Srs. Senadores que aprovam a rejeição dos destaques permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
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Aprovado. (Palmas.)
 Foram apresentados 68 destaques, todos rejeitados por insuficiência de recursos.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, não vai ao Senado.
O SR. DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Dentro de 10 minutos, passaremos à

Área de Infra-Estrutura.
O SR. DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO - Exatamente, Sr. Presidente. Enquanto não

começamos, V.Exa. irá esperar o Relator da Área de Infra-Estrutura para votar os destaques?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não. Falta entregar os destaques com o

parecer e, dentro de 10 minutos, teremos a Infra-Estrutura.
O SR. DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO - Pois não. Enquanto aguardamos, Sr. Presidente,

quero fazer 2 indagações a V.Exa. Primeiro, qual é o dia da próxima sessão, amanhã ou hoje,
quarta-feira?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Hoje, às 10h, para leitura e discussão
do relatório do Comitê de Receita.

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO - Quer dizer, logo mais, às 10h?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Exatamente.
O SR. DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO - Sr. Presidente, vai começar pela apresentação do

relatório, discussão e votação?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como?
O SR. DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO - Será apresentado o relatório e, em seguida, ele será

discutido e votado?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim. A errata, porque o relatório já foi

lido. O Deputado Sérgio Miranda já o leu em sessão anterior. S.Exa. lerá a errata e haverá a
discussão.

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO - Pois não. Ultrapassado esse momento, V.Exa. já
tem prevista outra reunião?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continuaremos, se houver ainda algo a
ser discutido, a votação de destaques e teremos, no dia seguinte, a apresentação do Relatório-Geral.

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO - Ou seja, na quinta-feira?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim.
O SR. DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO - Na quinta-feira, então, há a previsão de o Relator

Deputado Jorge Bittar fazer a leitura do seu relatório na Comissão?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se tudo correr naturalmente.
O SR. DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu ainda queria saber sem com

relação ao PPA, há alguma coisa?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos dando absoluta preferência ao

Orçamento, porque, não sendo ele votado, o Congresso não pode encerrar suas atividades. O PPA
poderá ser votado depois, porque ainda não foi apresentado o relatório. Se der tempo de apresentar
o relatório, votaremos. Por enquanto, não. Por enquanto, a prioridade é o Orçamento.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, V.Exa. me dá a oportunidade de
tecer alguns comentários a respeito do Comitê de Avaliação de Emendas? Eu acho que ficou mal
compreendida a competência do Comitê.

Na verdade, somos uma espécie de órgão auxiliar do Relator-Geral, que nos dá os critérios
para que possamos equacionar possíveis distorções. Infelizmente, temos um trabalho muito grande,
porque se não há, por parte da bancada, o acompanhamento dos relatórios setoriais, pode ser que
os pleitos apresentados não sejam atendidos ou não sejam bem atendidos.

O Comitê de Avaliação de Emendas vem resguardar o equilíbrio entre os Estados da
Federação, e para que isso aconteça precisamos adotar um critério. Não tenho dúvidas de que o
critério que escolhemos este ano é, talvez, o mais justo, ou o menos injusto, em função de termos
considerados os recursos que os Estados receberam em cada relatório setorial nos últimos 4 anos e



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

330

tirado uma média. Com isso, tentamos equilibrar ganhos ou perdas excessivas e fizemos um
trabalho de isonomia entre os Estados da Federação.

Há propostas no sentido de que, no próximo ano, se possa estabelecer um critério que
também leve em consideração o PIB per capita com base no FPE de cada Estado, ou seja, que se
faça uma média dos últimos anos e o PIB pelo FPE de cada Estado.

Quero deixar claro para a Comissão que o Comitê, composto por representantes de todos os
partidos com assento nesta Casa, realizou um trabalho elogiável, pois conseguiu um equilíbrio
dentro do desequilíbrio dos relatórios setoriais. Acabamos de sair de uma reunião em que
estabelecemos um critério, com base no relatório apresentado pelo Deputado Narcio Rodrigues, em
função de S.Exa. ter privilegiado as emendas de Comissão, levando em consideração o objetivo
maior delas em detrimento — e não vou entrar no mérito — dos objetivos maiores das bancadas
estaduais, que é quem decide o que é melhor para os respectivos Estados. As emendas de Comissão
não têm autor definido. A autoria é muito difusa, tanto que ninguém defende aqui emenda de
Comissão, mas as emendas apresentadas pelas bancadas estaduais têm seus defensores.

 Sr. Presidente, eu queria prestar este depoimento à Comissão para que todos possam ter
uma visão do nosso trabalho. Não tenho dúvida de que o Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar, com
o trabalho que fizemos, terá um ganho de produtividade enorme, até porque fomos justos e
criteriosos — coisa que, aliás, não encontramos muito na política, ao contrário do arbítrio e da
subjetividade daqueles que utilizam o poder de forma provisória.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Claudio Cajado, o que V.Exa.
disse é verdade, mas cometeu um equívoco: o Deputado Eduardo Gomes tem defendido emendas de
Comissão aqui.

Com a palavra o Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, quero apenas parabenizar o Deputado

Claudio Cajado, do PFL, pelo trabalho, e represento o sentimento de todos os integrantes do partido.
Tenho certeza de que os Deputados Pauderney Avelino, José Rocha e Laura Carneiro estão muito
bem representados no Comitê de Emendas com o trabalho realizado pelo Deputado Claudio Cajado.
S.Exa. tem sido um excelente representante do nosso partido na Comissão de Orçamento.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, pedi a palavra para elogiar a

atuação dos Deputados Claudio Cajado e João Leão. Porém, não entendo, dada a importância desse
órgão colegiado que auxilia o Relator-Geral, equilibra os desequilíbrios apresentados nos relatórios
setoriais, por que o PFL vota contra todos.

Lá, se equilibra. O desequilíbrio é aqui. O PFL não consegue se equilibrar da sala da
Presidência até aqui. Não sei como o PFL consegue equilibrar lá se aqui seu voto é sempre contra.
Ou há um desequilíbrio total ou não sabemos exatamente que elogio é esse.

Já que estamos aproveitando...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O desequilíbrio é por causa do superávit,

Deputado.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - O problema é que tudo o que acontece neste

Congresso desde 1º de janeiro é só para atender às Prefeituras, às administrações do PT. O comitê é
exatamente para isto: tirar do PT e distribuir para os outros partidos, para os outros Estados. Ainda
assim, continua baixo o investimento.

(Não identificado) - Ainda bem que agora está acontecendo isso. Isso antigamente não
acontecia.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu fui citado e gostaria...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como o Deputado Claudio Cajado foi

citado, concedo a palavra a S.Exa.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Ele foi citado elogiosamente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu gostaria de devolver os elogios ao meu colega,

Deputado Colbert Martins, agradecer a S.Exa. e ao Deputado e Vice-Líder Rodrigo Maia as
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referência e dizer o seguinte: às vezes, o voto que damos aqui é contra políticas equivocadas, como
fiz com relação ao Ministério da Saúde. No Congresso Nacional, varamos madrugadas para tentar
corrigir desigualdades. Pois o Ministério simplesmente não respeita o que votamos e manda, no final
do ano, um pedido de suplementação para colocarmos o carimbo de legalidade nas suas atitudes,
atitudes que não correspondem às nossas decisões. Por isso votamos contra.

Muitas vezes, o equilíbrio é restabelecido, mas o Ministério não segue o que esta Comissão,
no exercício da sua competência de decidir com base nas representações nos Estados, decide. Daí
por que, Sr. Presidente, precisamos nos posicionar contra, com o objetivo de tentar ensinar ao
Governo a combater as desigualdades regionais a partir da nossa autoridade de representantes do
povo brasileiro e dos Estados da Federação.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
(Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço ao Deputado que aguarde um

pouco, porque o Relator de Infra-Estrutura está aqui e vamos discutir logo, para não perdermos
tempo, os destaques dessa Área.

(Não identificado) - Quero também parabenizar o Deputado João Leão, que faz parte da
Comissão, e dizer que o PL é o equilíbrio entre o PT e o PFL. (Risos.)

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Com o interesse do PT em atender à Prefeita Marta
Suplicy, não há equilíbrio possível nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos dar início à discussão dos
destaques referentes à Infra-Estrutura.

Com a palavra o Relator, Deputado José Borba.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, levando em

conta o acordo sobre o não-acolhimento de destaques que impliquem receitas e despesas, esta
Relatoria optou pela aprovação da mudança de modalidade de aplicação, mudança de ação ou
subtítulo, mudança de fonte de recurso e mudança da unidade orçamentária.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só para entender, Deputado: V.Exa. aprovou os
Destaques n.ºs 5 e 6 no subtítulo?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada, por favor, a discussão ainda
não começou.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Deputada Laura, estão aprovados.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Sr. Relator, apenas uma observação: o atendimento

à mudança da origem do recurso foi na totalidade das solicitações das bancadas?
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - A mudança da Fonte 250 para 111, na totalidade.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Proponho a apreciação dos destaques

em bloco.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Destaques que tiveram parecer favorável, por não importarem alteração financeira no

Orçamento: Destaque n.º 100, do Senador João Ribeiro, mudança de modalidade de aplicação;
Destaque n.º 5, da Deputada Laura Carneiro, mudança de ação e subtítulo; Destaque n.º 101, do
Senador João Ribeiro, mudança de fonte de recurso; Destaque n.º 211, do Deputado Pedro Chaves,
mudança de fonte de recurso; Destaque n.º 263, do Deputado Paulo Kobayashi, mudança fonte de
recurso; Destaque n.º 200, do Deputado Eduardo Sciarra, mudança de unidade orçamentária...

(Não identificado) - Sr. Presidente não houve aumento de receita?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nenhum implica alteração financeira

orçamentária.
(Não identificado) - Manteve-se o equilíbrio, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaque n.º 357, do Senador Sibá
Machado, mudança de modalidade de aplicação; Destaque n.º 6, da Deputada Laura Carneiro,
mudança de ação ou subtítulo; Destaques n.º 205 e 206, ambos do Deputado Humberto Michiles, e
Destaques n.º 210 e 211, do Deputado Pedro Chaves, mudança de fonte de recurso; Destaque n.º
260, do Senador Leonel Pavan, Destaque n.º 261, do Deputado Wilson Santiago, Destaque n.º 262,
do Senador Amir Lando, Destaque n.º 263, do Deputado Paulo Kobayashi, Destaques n.º 290 e 291,
do Deputado Gilmar Machado, e Destaque n.º 326, do Deputado Zé Gerardo, mudança de fonte de
recurso.

Votação em bloco dos destaques na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram . (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Os demais destaques foram rejeitados.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - V.Exa. anuncia que os demais destaques serão

rejeitados?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foram rejeitados.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Eles não serão encaminhados ao Relator-Geral?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não. O Relator não pode encaminhar os

destaques no seu relatório. Poderemos apresentar novos destaques ao Relatório-Geral.
S.Exa. pode fazer a recomendação ao Relator-Geral, mas não encaminhar os destaques.
Pela rejeição dos demais destaques.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado, contra o voto do Deputado José Rocha, não vai ao Senado.
Agradeço ao Deputado José Borba.
Em virtude do adiantado da hora e considerando que o Relator da Educação ainda vai

demorar um pouco, o da Saúde não está, e os destaques também não foram apresentados, convoco
nova sessão para hoje, às 10h, e declaro encerrada a presente sessão.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 27ª Reunião
Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à
apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 37, 39, 40 e 41, de 2003.

Continuaremos a ouvir o relatório do Deputado Narcio Rodrigues, Relator da Área Temática
6, Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
cumprindo o comprometido ontem, ao encerrar a leitura do relatório, trazemos o fruto do acordo
com os coordenadores de bancada e a proposta de remanejamentos, distribuindo 61,229 milhões de
reais das emendas de Comissão para as emendas de bancada.

Os ajustes propostos obedeceram à seguinte orientação:
Alterações do relatório apresentado:
1) Cancelamento de 61,229 milhões de reais do valor aprovado das emendas de Comissão,

da seguinte forma: 16,3 milhões de reais relativos às emendas da Comissão de Legislação
Participativa, que teriam sido inadmitidas, conforme parecer do Comitê de Emendas; o restante,
44,429 milhões, cancelado nas demais emendas de Comissão, conforme relação anexa.

2) O montante cancelado foi realocado para o atendimento das emendas de bancada
estadual, tarefa que coube ao Comitê de Emendas.
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Segundo os novos critérios adotados, a primeira providência foi subir o piso de todas as
emendas que não tinham alcançado o valor de 2 milhões de reais. Nesse ajuste, utilizou-se 24,70
milhões de reais. A partir daí, os recursos restantes, 37,159 milhões de reais, foram distribuídos,
tendo por base a média de atendimento das bancadas nos últimos 4 anos, critério já utilizado pelo
próprio Comitê nas negociações de recomposição de recursos das emendas de bancada, logo após a
divulgação dos valores dos relatórios setoriais.

O Relator-Geral fará as eventuais compatibilizações e aproveitamentos de fontes.
Narcio Rodrigues, Relator-Setorial.
Constam do relatório os dois adendos: o primeiro com os cortes que propusemos, e tivemos a

preocupação de conversar com o Relator-Geral para que se comprometesse com aqueles programas
que consideramos estruturantes, estratégicos e essenciais. S.Exa. está absolutamente sensível, até
porque é da área de ciência, tecnologia e educação, e comprometido, na sua etapa, em recompor e,
se for o caso, ampliar os recursos que foram retirados para o atendimento das emendas de
bancada.

Praticamente preservamos, na totalidade, os recursos para os programas que defendemos
ontem, com muita ênfase, como fundamentais para o País, como é o caso do PROEP, no qual
fizemos corte relativamente pequeno. De modo geral, fizemos cortes para permitir que a
redistribuição atendesse de forma mais ampla ao interesse das bancadas.

Houve entendimento dos coordenadores de bancada com o Comitê de Emendas, e a
disposição de sua parte e desta Relatoria de que os recursos aqui propostos para acréscimo por
bancada sejam utilizados pelos coordenadores de bancada ou alocados de acordo com os critérios
estabelecidos entre cada coordenador e sua bancada.

O valor total pode ser distribuído de comum acordo pela bancada ou de forma igual pelas
emendas, no caso de Estados com mais de uma, ou alocado em outro programa, que o coordenador,
juntamente com os demais membros da bancada, considere ser mais estratégico e onde queira
concentrar especificamente recursos.

De modo geral, com esses 2 adendos, damos por concluída a apresentação do relatório.
Houve amplo acordo em torno da distribuição dos recursos de bancada na noite de ontem, que
aguarda a formalização do relatório para submetê-lo à apreciação do Plenário, o que fazemos agora.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Nelson

Meurer.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, Sr. Relator, neste momento, solicito

ao Relator, Deputado Narcio Rodrigues, que os recursos destinados à bancada do Paraná sejam
distribuídos somente para a emenda da implantação de núcleos e infra-estrutura esportiva nos
Municípios do Estado. É a Emenda nº 71.170.008.

Gostaria de saber do Sr. Relator se essa solicitação vai ser atendida.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Nelson Meurer, a

Relatoria irá, excepcionalmente, responder ao questionamento de V.Exa.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, concedo a palavra ao

Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, ontem, nesta Comissão, houve

um pequeno mal-entendido, que gostaria esclarecer.
Quando houve uma afirmação — não me lembro exatamente por parte de quem da Mesa —

de que teria havido reunião entre coordenadores e lideranças, informei que não tinha sido chamado.
Naquele momento, apenas dei informação objetiva, sem nenhum juízo de valor. Era uma informação
objetiva, porque não havia sido chamado.

No entanto, afirmaram, com razão, que, até o domingo passado, o Coordenador do PSDB
nesta Comissão era o Deputado Anivaldo Vale. A verdade é que S.Exa., quando avisou que iria se
afastar para fazer uma operação, pediu-me que o substituísse na função, e o Líder da bancada
havia me dado esse respaldo. Isso foi feito verbalmente, não por escrito.
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Portanto, tinham razão aqueles que disseram, formalmente, que eu não era coordenador de
bancada do PSDB. Isso é real.

Eu diria a V.Exa. que esse é um fato real, concreto. Apenas fiz a comunicação hoje desse
episódio ao Líder, para que fizesse a indicação que julgasse necessária do coordenador do PSDB.

Neste momento, portanto, Sr. Presidente, não sou coordenador do partido, participo da
reunião na qualidade de suplente. Evidentemente aguardarei a comunicação do Líder. Se eu for
indicado coordenador, assumirei o cargo; se outro Deputado for indicado, de minha parte terá total
apoio para que a situação seja formalizada e para que não haja mais mal-entendido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrado o relatório, conforme o
estabelecido no art. 8º, alínea “o”, regulamentando a Comissão, declaro inadmitida a Emenda nº
6008.0002, da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, sugerida pelo Relator.

Está iniciada a discussão, bem como o prazo de apresentação de destaques que será
encerrado no tempo do debate.

Com a palavra o Deputado Paulo Kobayashi.
O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.

Congressistas, em tempo regimental, o Deputado Narcio Rodrigues entregou à Mesa para divulgação
seu relatório inicial, seguido de adendo publicado em tempo hábil.

Pela reação provocada em plenário, Sr. Relator, tive a curiosidade de ler atentamente a peça
produzida por V.Exa. e pela Assessoria Técnica e, depois, de ouvir atentamente sua exposição na
madrugada de hoje.

Confesso que me surpreendeu, dado o clima de grande rejeição, o teor sensato, racional e
equilibradíssimo do relatório produzido por V.Exa., tecnicamente falando, que foi dialogado com os
3 Ministérios da área, respeitando as grandes programações, quase todas criadas no nosso
Governo, eventualmente com a tentativa de lhes dar seqüência neste Governo. Desta forma,
respeitou-se, portanto, os envios orçamentários, por parte do Ministério do Planejamento do atual
Governo do qual somos Oposição, para os grandes programas.

Reafirmo que o relatório procurou respeitar principalmente as Comissões envolvidas afetas à
questão. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, por exemplo, teve as suas agraciadas até
generosamente, tendo em vista os parcos recursos de que dispunha a relatoria, assim como a
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Ao atendê-las, o relatório acatou os
pedidos também das grandes entidades que pleiteavam justamente esses recursos.

O relatório possui critérios que me parecem extremamente justos, como respeitar
basicamente o número de habitantes, de envolvidos, de alunos, de Parlamentares representativos
das diversas bancadas estaduais e até mesclar esses dados com o necessário Índice de
Desenvolvimento Humano. Perfeito.

Mas, do ponto de vista político, a avaliação que fizemos foi de que o projeto teria muita
dificuldade em plenário. Primeiro — e aí falo de forma incomodada — porque V.Exa. teria
beneficiado muitas emendas das Comissões Temáticas da área. Imagine dar 50 milhões de reais
para os pedidos da Comissão de Educação, Cultura e Desporto?

A reclamação geral foi de que, se houvesse essa decisão, seria em detrimento das bancadas.
V.Exa. estava certo, porque sou da Comissão, membro não tão participante, mas testemunha do
trabalho que lá vem sendo feito e do envolvimento que temos tido com todas as entidades
interessadas e especializadas na área.

Ao mesmo tempo, nobre Deputado Narcio Rodrigues, críticas surgiram porque utilizou
critério que envolve número de Parlamentares, de alunos, de entidades em cada Estado mesclado
com o Índice de Pobreza, que, obviamente, provoca processo de justiça. Como dizia um Parlamentar
nos Estados Unidos, se considerarmos índice por índice, o índice de geladeiras por família é menor
no Alasca comparado com as do Texas, mas não é por isso que vamos pôr mais geladeiras lá.
Também não podemos usar aquele que leva computadores a lugares onde não existe energia
elétrica.

Para concluir, Sr. Presidente, até lamentei, quando pressionado pelo fato de ter usado
critério que não teve receptividade nesta Comissão, de o relatório ter beneficiado comissões sem o
devido respaldo de natureza partidária, porque nosso partido estava fazendo oposição, e
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naturalmente a base do Governo não tinha nenhum grande interesse de se envolver na defesa do
relatório de V.Exa., uma vez que representa o PSDB, que, junto com o PFL, faz oposição nesta
Comissão, sendo que o próprio PFL já se manifestava contrário ao relatório.

Portanto, foi necessária aquela reunião em que V.Exa. recuou, abrindo mão de 61 milhões
de reais, aceitou que se cortassem recursos das Comissões, de acordo com critérios escolhidos por
V.Exa., e que se fizesse a redistribuição, através do Comitê de Emendas, comandado pelo Relator-
Geral. Acompanhei o processo, fui solidário a essas decisões, as quais quero ver aprovadas em
plenário.

Continuo, no entanto, com a tese, na condição de representante da bancada de São Paulo,
de membro da Comissão de Educação e desta e de integrante do partido de V.Exa., de que seu
relatório é bem mais defensável e justificável perante a opinião pública e o futuro do País. Mas
estamos a favor do acordo. Aprovo, portanto, os relatórios e adendos produzidos por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro
Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de
discutir o assunto, pergunto ao Relator se, em relação à redistribuição dos recursos aumentados —
foi feita distribuição arbitrária mais ou menos equivalente para todas as emendas do Maranhão —,
posso alterar esses valores aqui e agora.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Comuniquei, Deputado Pedro Novais, na
abertura, que, por definição do próprio Comitê de Emendas, poderiam ser redistribuídos os valores
acrescidos por Estado, se houvesse mais de uma emenda, de acordo com o entendimento da
bancada. O Relator as acolheria, desde que houvesse acordo. Não há problema que o valor seja
direcionado a uma ação que a bancada repute como mais importante.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Isso pode ser feito aqui e agora?
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Através de destaques.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Meus destaques já foram apresentados. Peço a

redistribuição dos recursos. Farei a relação e lhe entregarei.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Basta V.Exa., para minha orientação, passar a

destinação que quer dar e depois busco o destaque.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, não preciso mais fazer minha

intervenção, porque estou satisfeito com o esclarecimento dado pelo Deputado Narcio Rodrigues.
Agradeço a V.Exa. a boa vontade, gentileza e humildade para atender às ponderações dos Líderes.

Diferente do que disse o Deputado Paulo Kobayashi, o relatório do Deputado Narcio
Rodrigues pecava apenas num ponto: dar preferência às emendas de Comissão, em vez de às
emendas de bancada, como fizeram todos os Relatores, tanto neste quanto nos anos anteriores.
Essa distorção gerou a reclamação das lideranças. O assunto já está resolvido e me dou por
satisfeito.

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

Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, em

primeiro lugar, presto voto de louvor ao entendimento — e reitero as palavras por mim proferidas
hoje de madrugada ao relatório do Deputado Narcio Rodrigues —, que nos permitiu reelaborar
relatório, que, segundo nosso modesto ponto de vista, imaginávamos não atender ao interesse
nacional. Isso já foi superado e podemos ir adiante, votar o relatório, mas farei algumas ressalvas.

A parte de distribuição dos recursos está resolvida, segundo acordo realizado ontem.
Entendemos que o relatório — e tenho certeza de que depois de nos retirarmos desta Comissão, às 2
horas da manhã, o Relator ficou até altas horas da madrugada para concluir o trabalho que
apresenta — ficou mais justo, equilibrado e consentâneo com o interesse discutido no Congresso
Nacional.

Sr. Presidente, há questão que se sobrepõe, o FUNDEF, exatamente a lei que regulamentou a
Emenda Complementar nº 12. Ela ou será cumprida ou mudada. Não podemos continuar
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elaborando Orçamento de faz-de-conta em relação ao FUNDEF, tão importante para o
desenvolvimento do ensino fundamental.

Se levarmos a Lei Complementar nº 9.424 ao pé da letra, de acordo com os cálculos
efetuados pela Consultoria da Comissão de Orçamento, teremos ainda um impacto de 5 bilhões de
reais a mais no Orçamento de 2004, porque os valores per capita/ano estão defasados, vieram
assim desde a origem.

Entendemos que não é este o momento, mas devemos discutir a fundo esse problema do
FUNDEF, porque Bahia, Amazonas e vários outros Estados são credores do Executivo Federal, que,
portanto, está sujeito — e já está sendo — a ação no Supremo Tribunal Federal para ressarcir os
cofres estaduais por essa distorção. Essa discussão não pode continuar sendo adiada, sob pena de
tratarmos de Orçamento à revelia da lei, praticando ilegalidade.

Concluo dizendo que o relatório do Deputado Narcio Rodrigues, com algumas imperfeições, é
óbvio, como o cancelamento de recursos do ensino fundamental e outras questões, deve ser votado
e aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Luiz
Carreira.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, caro Relator, o projeto original vindo
do Executivo reflete claramente a ausência de prioridade do Governo da União com relação às áreas
de educação e de cultura.

O Partido dos Trabalhadores e sua base aliada durante muito tempo defenderam ardorosa e
fervorosamente a elevação da aplicação de recursos nessas áreas, mas não faz refletir no Orçamento
esse interesse.

Aliás, os Ministros da Educação e da Cultura — e louvo os esforços de S.Exas.—, vieram a
esta Casa várias vezes solicitar a elevação de recursos. E alguns foram obtidos em 2003, mas nem
foram aplicados, nem refletidos na proposta. Para se ter uma idéia, o Ministério da Educação elevou
em apenas 2,3% os recursos da educação em 2004, que são irrisórios, face à prioridade que se
deveria conferir a esse investimento.

Há um agravante: omite, esquece e, mais uma vez, transforma em ilegal o fato de não
corrigir os valores do FUNDEF, prejudicando substancialmente os Estados das regiões menos
favorecidas do País, onde estão os maiores índices de analfabetismo.

O Deputado Pauderney Avelino já levantou essa questão com muita propriedade. Aliás, esta
Casa deveria corrigir isso. Em vez de se preocupar em criar e melhorar situações com emendas de
bancada, deveria tratar de repor os recursos do FUNDEF, o que é muito mais importante para o
País.

A situação do esporte é pior, é estarrecedora. São 65% a menos do que o que foi já cortado
no orçamento de 2003, do que restou. É lamentável que cultura, educação e esporte, áreas
fundamentais para o desenvolvimento social brasileiro, não tenham na proposta orçamentária
recebido a devida atenção do Governo Federal.

Quanto ao relatório, caro Relator, tenho observação a fazer. Foram feitos ajustes
necessários. Louvo sua paciência e esforço e o trabalho de toda esta Comissão. O Deputado
Pauderney Avelino muito lutou para chamar a atenção de todos os Deputados, a fim de melhorar a
fase final do relatório. Mas tenho observações a fazer, sobretudo nos 2 últimos itens das indicações
ao Relator-Geral.

Preocupa-me muito, por exemplo, a destinação de recursos ao CENEG da ordem de 14
milhões, em detrimento das bolsas do CNPq, a que apenas são destinados 10 milhões de reais. Por
que chamo a atenção para isso? Porque se o Relator-Geral não acatar a proposição de V.Exa., de 80
milhões adicionais para as bolsas do CNPq, e a do CENEG, a este deixarão de ser alocados 5
milhões, mas àquele 80 milhões de reais. Precisamos refletir sobre o assunto. Não vejo coerência em
destinar 10 milhões de recursos adicionais das emendas de bancada para as bolsas do CNPq e 14
milhões para o CENEG.

Creio que no item arte e cultura, apesar de a cultura precisar de maior reforço, não seriam
necessários 23 milhões de reais adicionais para o projeto. Deveríamos realizar reforço em áreas
fundamentais, como o CONSEFET, por exemplo, a que só 3 milhões de reais foram alocados.
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É preciso que V.Exa. sugira ao Relator-Geral ou, se ainda houver tempo, faça certo
remanejamento com relação a essas alocações, para se criar critério de melhor distribuição.

Encerro parabenizando V.Exa. pelo trabalho, mas peço ainda esse esforço adicional a fim de
melhorar a parte final do relatório, sobretudo no que tange às emendas de bancada, que podem
sofrer modificações que melhorem a qualidade do relatório. Vamos votar favoravelmente, mas
espero que correções sejam feitas.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem a palavra o Deputado

Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, o Relator fez referência a anexo em

que estão definidos os novos valores para as emendas de Comissão. Esse anexo pode ser
distribuído?

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Já foi distribuído. Vou enviar outro a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Claudio

Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, nobre Relator, Sras. e Srs.

Congressistas, o Relator, ouvindo a opinião de seus companheiros, achou por bem atender aos
reclamos, principalmente das bancadas, e disponibilizar parte dos recursos alocados nas emendas
de Comissão (falha na gravação) às emendas de bancada.

Deputado Narcio Rodrigues, V.Exa. demonstrou altivez e elevado espírito público. Façamos
justiça, porque o que o motivou a priorizar as emendas de Comissão, distribuindo 127 milhões a
elas, foram os objetivos que considerou estratégicos para o desenvolvimento da educação no País.
Isso precisa ser dito, porque o Relator não pode ser culpado pela sua boa intenção. Mas as
reclamações das bancadas, representadas nos Estados pelos Senadores e Deputados Federais, fez
com que V.Exa. revisse esse critério e aumentasse em mais 61 milhões a disponibilidade prevista
originalmente de 130,5 milhões de reais.

Seu relatório, Deputado Narcio Rodrigues, adequou-se ao ponto de vista dos seus critérios,
mas também ao que pensa o conjunto da Comissão de Orçamento, que é quem vota a matéria. Daí
porque, no momento em que abriu mão desses recursos para compatibilizar com as emendas,
criou-se ambiente favorável e consensual à aprovação do seu relatório.

Faço essa premissa para demonstrar que esta Comissão constrói, por meio dos debates e
das discussões, Orçamento melhor para o País.

Não é possível — e isso quero que fique registrado nos Anais — que, depois, o Governo
Federal desconsidere toda essa discussão que propicia ao consenso, não cumpra o Orçamento e,
nos finais de ano, envie projeto de suplementação orçamentária a ser carimbada pelo Congresso
Nacional.

Este ano foi atípico, porque o PT recebeu a herança maldita da Era Fernando Henrique. Em
2004, no entanto, não poderá mais fazer esse discurso. Estarei nesta Comissão para ver quantos
projetos de suplementação orçamentária virão. Suplementação orçamentária para atuar sem
objetivos estratégicos diz respeito ao Congresso Nacional. Por isso que o Senador Antonio Carlos
Magalhães levantou a tese do orçamento impositivo, que considero inexorável para que esta
Comissão e o Plenário do Congresso Nacional deliberem. Não podemos ficar, como nesta
madrugada, votando, alterando, discutindo, aprimorando a peça orçamentária e depois o
Orçamento ser descumprido quase que na sua totalidade para investimento, forçando-nos a
homologar essa alteração que não nos foi delegada no final do ano, com projeto de suplementação.
Não concordo com isso, Sr. Presidente.

Retornando ao relatório do Deputado Narcio Rodrigues, feita essa premissa, há dado
interessante que o próprio Relator reconhece: “seguindo tradição, que não se altera nem mesmo
com a mudança de Governos, o Poder Executivo repetiu na proposta orçamentária para 2004 o
hábito de transferir para o Congresso Nacional a obrigação de resolver ou salvar programas
estratégicos essenciais para o País.”

Foi o que motivou o Relator a tentar, com seu espírito público, resolver problemas
estratégicos do País. Há de se convir, no entanto, que nesta Casa existem outras prioridades. O
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Governo executa com base no pensamento determinado pelas unidades que compõem a Federação.
Ou não somos uma? Somos! Quando atribuímos as alterações no Orçamento principalmente de
investimento, queremos, precipuamente, combater as desigualdades sociais, levar investimentos
estratégicos aos Estados, e não apenas com a visão tecnocrata da burocracia estatal da União, mas
principalmente com a visão das necessidades políticas.

Daí porque vejo que o Orçamento em relação à Bahia, originalmente de 705 milhões, teve
acréscimo de 87 milhões, mas teve corte de 59 milhões, restando portanto 733 milhões de reais.
Estamos assando a carne com a própria banha. Queríamos que a Bahia neste caso fosse melhor
contemplada. As emendas aqui acrescentadas muito se deveu à prioridade do Estado, por meio de
seus Deputados e Senadores, para investir nas universidades federal e estaduais e no CEFET.

Priorizamos a educação para a Bahia. Pedimos ao Relator que, nos destaques que estamos
apresentando, tenha boa vontade de indicar por escrito essa elevação de valores, porque o Estado,
no conjunto da redistribuição, foi beneficiada com mais 2 milhões e 158 mil reais, muito aquém das
suas necessidades.

Aquele, diga-se de passagem, é um dos poucos Estados que só têm uma universidade federal
e 5 estaduais. Precisamos investir no ensino superior, interiorizando-o; precisamos de recursos
para, cada vez mais, melhor graduar o povo baiano.

Ao finalizar, reconheço o esforço do Relator. Diferentemente do que têm dito alguns
Deputados, votarei a favor do texto, porque sou coerente não apenas com o meu passado, mas
acima de tudo com a composição e acordos que formulamos para o bem do País e das Unidades da
Federação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Humberto
Michiles.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, Sr.
Relator, há que se registrar a dificuldade de elaborar o orçamento para a área educacional. Mas há
2 ou 3 pontos para os quais peço sua atenção, que efetivamente precisamos corrigir nem tanto pelo
valor em si, mas pelo significado.

Tenho relatório que diz: Ensino fundamental. Proposta do Governo: 898 milhões.
Substitutivo do Relator: 894 milhões. Uma diferença de 3 milhões e 780 mil reais, no ensino
fundamental.

Troquei idéias, pessoalmente, com o Relator, que me explicou que estão sendo inseridos no
Orçamento recursos da ordem de 297 milhões para o ensino fundamental, em função do PL nº 475,
já aprovado na Câmara, aguardando sanção presidencial. Mas esse projeto de lei não acrescenta
mais recursos ao ensino fundamental, mas ao Ministério da Educação, retirando verbas
anteriormente distribuídas aos Estados e Municípios, 10% dos dois terços do salário-educação a
eles distribuídos. Então, não há que se falar aqui em mais recursos para o ensino fundamental,
para a educação básica. Há mais recursos para o Ministério da Educação implementar seus
programas e projetos.

Sr. Relator, para que não se reduzam recursos, aí, sim, para o ensino fundamental, porque o
que estava sendo repassado para Estados e Municípios era lá aplicado, peço a V.Exa. que faça
retornar esses 3 milhões e 780 mil reais, que, pelo seu relatório, ficariam a menor no ensino
fundamental.

O outro ponto diz respeito à educação especial e também se refere à mesma coisa. A
proposta de 40 milhões e 192 mil reais. O substitutivo retira 49 mil reais. Uma importância, um
valor, insignificante.

Antes de chegar a esta Casa, ouvi dizer que o Congresso Nacional corta recursos propostos
pelo Executivo para aplicar de outra maneira. Não desejo contribuir para que recursos da educação
especial, por menor que sejam, sejam transferidos para qualquer outra atividade. Gostaria que
tivéssemos mais recursos, que aqui acrescêssemos essa rubrica e aplicássemos mais verbas à
educação especial, no momento em que o Brasil e os Estados se esforçam para incluir essas
crianças no ensino regular.

Na tecnologia da informação, pelos dados de que disponho, há diminuição de 4.934.447
reais.
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Retirando essas observações, Sr. Presidente, voto favoravelmente ao relatório do Deputado
Narcio Rodrigues, a quem cumprimento, porque soube, com serenidade, humildade e tranqüilidade,
refazer os critérios, que, de certa forma, atenderam melhor os Estados que têm bancada menor.

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

Canziani.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, Sr. Relator, companheiras e

companheiros da Comissão de Orçamento, aproveito a presença do Relator-Geral, Deputado Jorge
Bittar, para tecer comentários a respeito de alguns programas de fundamental importância para o
País, como o Programa de Expansão de Educação Profissional.

A grande meta do Governo Lula — e ouvimos o próprio Presidente falando sobre isso —, para
o próximo ano é o crescimento econômico. Não há como se falar em geração de empregos se não
houver qualificação profissional, formação de nossos jovens e trabalhadores.

O Governo Federal, em 1997, fez um convênio com o BID da maior importância: o Programa
de Expansão da Educação Profissional — PROEP. Foram 500 milhões de dólares acordados para a
construção de escolas profissionalizantes em todo o País. Para que V.Exas. tenham noção, 233
obras estão em andamento, por meio de Governos Estaduais, sindicatos. Mas, pasmem: somente
121 obras tiveram algum real investido em 2003. Se continuarmos com o Orçamento da forma que
está, Deputado Jorge Bittar, elas serão paralisadas em 2004. E, pior: o Governo Lula pode passar
para a história como aquele que não vai iniciar nenhum novo projeto de construção de escolas
profissionalizantes.

Aqui louvo o trabalho que fez o Deputado Narcio Rodrigues no sentido de poder alocar algum
recurso. S.Exa. previa 2 milhões, acabou chegando a 10 milhões e 300. É um alento para o
programa, mas não é suficiente. Somente no ano passado, foram cancelados 105 convênios. Em
2003 nenhum novo convênio foi iniciado. Se continuarmos com os recursos previstos para 2004,
não teremos nenhum convênio de 2003 iniciado. Em 2004 também nenhum novo convênio será
feito por parte do PROEP. E o pior: das 233 obras em andamento, muitas pararão por falta de
recursos.

Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. e Sras. Deputados, aqui enaltecemos o trabalho do Relator-
Setorial no sentido de alocar recurso para a educação profissional. Mas espero que o Relator-Geral,
Deputado Jorge Bittar, incremente muito os recursos para o Programa de Expansão da Educação
Profissional — PROEP, ou teremos, sem dúvida alguma, um grande caos na área da qualificação
profissional no País. Não há como se falar em geração de emprego, se não houver mão-de-obra
qualificada.

Eram as palavras que gostaria de deixar registradas não em meu nome, mas em nome da
Frente Parlamentar da Educação Profissional, que reúne mais de 120 Deputados e mais de 20
Senadores no Parlamento. Precisamos urgentemente alocar mais recursos, a fim de dar
continuidade ao programa, de fundamental importância para o País.

Agradeço ao Relator-Setorial o empenho.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Informo à Comissão que recebi o Ofício

nº 2.098, de 2003, da Liderança do PSDB, comunicando que o Deputado Alberto Goldman passa a
integrar, pelo PSDB, o colegiado das Lideranças partidárias na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, em substituição ao Deputado Anivaldo Vale.

O Deputado Alberto Goldman está investido na função de coordenador da bancada do PSDB
nesta Comissão.

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, obrigado.
Sr. Relator, argumento com V.Exa. a respeito de algumas questões. Sei da dificuldade de se

elaborar parecer, fui Relator-Setorial dessa área temática. Na minha época, o turismo estava
incluindo na pasta, hoje está em outra. Conheço os problemas enfrentado por V.Exa. para concluir
o relatório. Votarei favoravelmente ao parecer. Nossa bancada recebeu orientação, desde de ontem,
no sentido de, com ou sem alteração, votar a favor do texto.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

340

Mas faço algumas considerações. Em primeiro lugar, concordo com o posicionamento do
Deputado Pauderney Avelino. Durante o Governo passado, critiquei as atitudes em relação ao
FUNDEF e continuo discordando de determinadas ações. Temos de enfrentar esse problema, mesmo
chegando ao Congresso Nacional pedido de substituição do FUNDEF pelo FUDEB. Nesse caso, o
debate não será apenas sobre o ensino fundamental, mas também sobre a educação básica, um dos
grandes problemas dos Estados, que se preocupa com o ensino médio. Os Municípios sofrem com a
educação infantil. Por isso, precisamos de Fundo, com a parceria da União, para enfrentarmos a
grave situação de uma forma geral. É necessário ajudar os Municípios a enfrentar o problema da
educação infantil e das creches, que devem fazer parte do ensino regular e receber crianças a partir
dos 3 anos; os Estados em relação aos ensinos médio e profissionalizante.

Em segundo lugar, o Deputado Alex Canziani tocou em ponto importante: o PROEP. A
orientação do Governo Lula, do Ministério da Educação — e a bancada concorda com ela — é a de
não realizar obras, construir escolas para ficar paradas. Em Uberlândia, por exemplo, existe uma
escola linda feita pelo PROEP que não funciona por falta de dinheiro. Temos de parar de fazer isso
no Brasil. Ou vamos construir escolas e garantir seu funcionamento ou é melhor nem começar as
obras. O Governo está certo. Obra parada tem de ser concluída e só vamos começar outras se
dermos conta de mantê-la, senão vamos tirar dinheiro de outro setor que funciona para gastar em
algo que vai ficar fechado, provocando mais demanda e problemas a solucionar. Essa questão temos
de enfrentar.

Em terceiro lugar, argumento sobre o novo gráfico apresentado por V.Exa. Foi correto
acertar com as bancadas. Mas, no caso das Comissões, há um problema: a soma das emendas da
Comissão de Ciência e Tecnologia chega a 17 milhões e 900 mil reais; as emendas da Comissão de
Educação e Cultura chegam ao valor de 19 milhões de reais; a área da cultura, 22 milhões e 500
mil reais; a área do esporte, 4,5 milhões de reais. Antes de concluir o argumento, ressalto que não
existe mais a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, e, no relatório, está registrado dessa
forma. Atualmente o nome é Comissão de Educação e Cultura, porque existe a Comissão de
Turismo e Desporto. É necessário se fazer tal correção. A Comissão de Turismo e Desporto foi
contemplada com 4,5 milhões de reais. Pelo exposto, há distorção na distribuição de verbas entre as
Comissões.

Alerto o Relator para o fato de que a Comissão de Legislação Participativa não trata do tema
esporte, mas alocou recursos para essa área. Uma Comissão recebeu 3 milhões de reais e a outra
12,5 milhões de reais. A Comissão de Turismo e Esporte, responsável pela área, recebeu 4 milhões e
300 mil reais. Priorizou Comissão que não trata do tema em detrimento da outra que trata do
assunto. Ressalte-se que as emendas da Comissão de Legislação Participativa foram rejeitadas.
Com isso, os recursos caíram para 15 milhões de reais. O esporte, que havia sido contemplado com
20 milhões reais, receberá 4,5 milhões de reais. As outras Comissões mantêm certo nível de recurso
na ordem de 17 milhões a 22 milhões de reais, e o esporte fica prejudicado.

Apelo ao Relator no sentido de pelo menos equilibrar esses valores. Não vou sugerir a
retirada de dinheiro da Bolsa do CNPq, mas alguma coisa deve ser feita para equilibrar melhor as
receitas, inclusive para o esporte, item fundamental. Não esqueçamos que o Brasil vai sediar os
Jogos Pan-Americanos de 2007; está se preparando para receber uma olimpíada e disputa a vaga
para realizar a Copa do Mundo. Sei que o Ministério dos Esportes tem sua responsabilidade e deve
cumprir seus programas, mas se deve melhorar a distribuição de recursos, conforme já disse, para
equilibrar as contas das Comissões e para a Comissão de Turismo e Esporte não se considerar
menosprezada.

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

Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, mais uma vez cumprimento o

Deputado Narcio Rodrigues, que, como os demais Relatores, procurou enxugar gelo, atendendo a
demandas em área tão extensa, importante, estratégica: educação, cultura, ciência, tecnologia e
esporte. Essa pasta define o futuro do País. É talvez a mais importante e estratégica de todas as
matérias que estamos discutindo, para melhorar o País de amanhã.
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Todas as questões de que tratamos são conjunturais, como a área da infra-estrutura, a área
social. Mas para se organizar esse setor se precisa de visão estratégica. O Relator pode mexer em
alguns pontos limitadamente, dentro do Orçamento, para melhorar essa área de tamanha
expressão.

Ressalto, Sr. Presidente, que o Governo não apresentou projeto estratégico para atuar no
setor. Orçamento é bom quando é conseqüência de planejamento estratégico. O Governo Federal
não disse ainda o que quer em relação às áreas da educação, da ciência e da tecnologia. Nas 2
últimas, tem em mãos avanços fantásticos executados durante o Governo Fernando Henrique
Cardoso, quando da criação de fundos setoriais importantes para alavancar o desenvolvimento da
ciência e tecnologia no País. Mas os recursos têm sido contingenciados, estão sendo usados para
criar o superávit primário.

Qual é o projeto estratégico do Governo para a área da educação? O Orçamento prevê
sistematicamente cerca de 70% do seu dispêndio para o ensino público de 3º grau. É essa a
estratégia de desenvolvimento? É a continuidade disso?

Tentaram, anos passados, discutir a autonomia da universidade, a reformulação estrutural.
Não conseguiram nada. Tiveram dificuldade de ordem política para avançar no assunto.

Pergunto: o Governo Lula tem estratégia de desenvolvimento para a área da educação? A
única coisa que li nos jornais ontem foi a notícia da edição de medida provisória acabando com o
sistema de avaliação existente, mas proibiram a divulgação dos resultados. Isso é uma aberração!
Pode-se substituir um sistema por outro, a fim de melhorar o tipo de avaliação. A experiência deve
ter suas virtudes, seus defeitos, portanto, precisar de mudanças. Mas proibir a divulgação do que já
foi feito é um absurdo. A quem o Ministério da Educação está protegendo? As más escolas? Públicas
ou privadas? O ensino público de 3º grau não é grande coisa, infelizmente. Esse ponto não foi
enfrentado.

Outra questão que não foi modificada diz respeito a assunto sobre o qual a Oposição
discutiu anos e anos: a distribuição dos recursos do FUNDEF, o volume de distribuição de recursos.
O Relator ressalta isso adequadamente. Mais uma vez se cumpre uma ilegalidade. O Relator
estabelece, conclui, define a ilegalidade do uso dos recursos do FUNDEF. O que o Governo diz
quanto a esse fato? Os partidos de oposição, à época, debateram, criticaram, mas agora não deram
um passo sequer nessa direção. A inoperância marca o Governo Lula em todas estas áreas:
educação, ciência e tecnologia, esporte e até cultura. Quanto a esta última, temos visto espetáculos,
shows. O maior show-man é o próprio Presidente Lula. Vamos esperar que essas áreas adquiram
melhor nível de desenvolvimento.

Cumprimento outra vez o Relator pelo trabalho. S.Exa. fez o que era possível. Conforme eu
disse, é difícil enxugar gelo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José Divino.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIVINO - Sr. Presidente, parabenizo o Relator pelo relatório.
Pergunto quais foram os critérios utilizados para a distribuição desses recursos, porque

Minas Gerais ficou em primeiro, com cerca de 26 milhões de reais e foram apresentadas 6 emendas;
São Paulo está em segundo, com cerca de 21 milhões de reais e 4 emendas; Bahia, em terceiro, com
17 milhões de reais e 4 emendas; Rio de Janeiro, meu Estado, que tem 15 milhões de habitantes,
ficou em quarto lugar, com 12 milhões e 3 emendas; Pernambuco, com 11 milhões 560 mil reais,
com 4 emendas; Rondônia, em sexto lugar, com 11 milhões e 220 mil reais. Peço explicação sobre o
critério, visto que Rondônia recebeu um valor primoroso mesmo tendo população menor do que a
do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, que apresentou apenas 4 emendas e
recebeu 21 milhões. O Rio apresentou 3 emendas e foi contemplado com 12 milhões.

Também estamos encaminhando emenda de pedido de destaque de correção do Subtítulo de
CEFET no Rio de Janeiro. O Deputado Almir Moura apresenta a proposição. Precisamos corrigir o
subtítulo, em destaque, do CEFET do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Antero
Paes de Barros.
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O SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas,
manifesto minha enorme preocupação com este relatório, que vai na contramão de todo o noticiário
do dia-a-dia do Governo Federal.

Vou ater-me às questões apresentadas pela bancada de Mato Grosso, que tem 2 emendas na
área de esporte e da universidade. Pela sua dimensão geográfica, sua universidade foi criada com o
codinome de Universidade da Selva. Cidades atendidas por ela distam mais de mil e 200
quilômetros da Capital para a região do Araguaia e outras, mais de mil quilômetros da Capital para
a região de Aripuanã, selva amazônica.

O que é contemplado para o Estado na emenda, para a universidade federal e área de
esporte, é inaceitável. Não vamos nunca diminuir as desigualdades regionais se continuarmos com
esse critério de aplicação. Entendo que, quando uma bancada federal, aloca recursos para
universidade federal, para educação superior, isso deve ser contemplado.

Precisamos melhorar nosso ensino superior. Dificuldades de formar relatório é evidente.
Economia é a arte de conciliar necessidades ilimitadas com bens escassos. Mas aqui as
necessidades nossas são enormes e o que é disponibilizado pelo Relator, mesmo após o adendo, é
inaceitável para Mato Grosso, porque se comparado com outras situações, por exemplo, Minas
Gerais, ou nem o Estado, mas Uberaba, perdemos de goleada. Não dá para aceitar isso.

Já tentei falar com o Senador Sérgio Guerra. Fui informado pela Assessoria do meu partido
de que houve acordo preliminar no sentido de votar o Orçamento. A última coisa que o País precisa
é de não votá-lo. Quero que seja votado, mas o custo de sua votação não pode ser virar as costas
inteiramente para Mato Grosso. Não podemos aceitar isso.

Faço um apelo ao Relator. Temos um destaque. Vamos ter a oportunidade de votar
separadamente ou não o nosso Destaque de nº 14? Se não houver o mínimo de correção nas
questões de Mato Grosso, vamos nos articular para entrar em obstrução na votação do Orçamento.
Não é possível aceitar que para Minas Gerais sejam destinadas, para a mesma questão, 6 emendas
de 4 milhões e 300 mil, e mais 10 milhões e 550 mil para a cidade de Uberaba, enquanto que para
Mato Grosso inteiro quase nada é destinado nas 2 emendas. Vamos usar o mesmo critério.

É evidente que não quero empatar os recursos, que precisamos, no valor de 34 milhões para
Mato Grosso. Mas que pelo menos nas emendas de Mato Grosso se aloquem, na área do esporte, os
4 milhões e 300 mil e, na área da universidade federal, os 4 milhões e 300 mil. Isso é o mínimo de
atendimento.

Faço este apelo a V.Exa., perguntando também se vamos ou não poder votar separadamente
isso. Gostaria de fazer um apelo para o Sr. Relator, a fim de sermos minimamente atendidos.

Veja bem, sendo atendidos com esse mínimo que estamos pleiteando, ainda será o menor
atendimento da história das emendas coletivas da bancada de Mato Grosso, desde que aqui tomei
posse em 1999. Mas esse é o limite que poderíamos aceitar no entendimento.

Não estou aqui descumprindo acordos do Senador Sérgio Guerra, apenas entendo que o
Senado representa a Federação, e não podemos aceitar que seja tratado assim Estado com essas
dimensões geográficas e com essas dificuldades. Deveríamos receber tratamento diferenciado para
melhor, não para pior.

Assim, Sr. Presidente, a educação superior nunca chegará às universidades que, como a
nossa, têm vocação para ser a Universidade da Selva.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Senador, a pergunta de V.Exa. é
se seu destaque, ou o da bancada de Mato Grosso, pode ser votado separadamente. Aqui, nesta
fase, adotamos o critério de rejeição dos destaques. No entanto, é um direito requerer a votação do
destaque em separado, ou então, em colaboração, deixar o destaque em separado e fazer um novo
destaque por ocasião da apresentação do relatório geral, que será a parte definitiva, porque, como
os Relatores-Setoriais não têm recursos, estão combinando que o Relator-Geral fará posteriormente
esses acertos.

Com a palavra o Deputado Leonardo Monteiro.
O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

aqui manifesto meu descontentamento com o Relator e com o Comitê de Emendas. Sou membro
efetivo da Comissão de Legislação Participativa e sinto que existe na Casa discriminação muito
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grande com relação a ela, que é muito importante. Dentre as várias emendas ao Orçamento que
recebemos, elegemos 5, uma das quais relativa à União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do
Brasil — UNEFAB. Mais de 800 estão distribuídas em 20 Unidades da Federação, com a dinâmica
de trabalhar com o processo de alternância, onde o jovem fica tantos dias na escola e outros tantos
na propriedade onde reside.

Apoiamos essa emenda relativa a entidade tão importante, tendo em vista a necessidade de
trabalhar a educação no campo. Encaminhamos a emenda depois de orientados pela Assessoria da
Casa para o Orçamento, e ela consta do relatório sobre educação, por ser emenda relativa à
educação.

Ontem, observando o relatório, comentamos com o Deputado Narcio Rodrigues, Relator, que
a emenda de 15 milhões 700 mil foi reduzida para 300 mil reais, valor insignificante. Defendemos
que essa emenda volte a seu valor de origem — apresentamos inclusive destaque. De manhã fomos
surpreendidos pelo relatório do Comitê de Emendas, que não aceitou a emenda.

A Comissão de Legislação Participativa precisa ser mais respeitada nesta Casa, sobretudo a
emenda que apresentamos, tendo em vista que a UNEFAB é entidade responsável, que trabalha
com educação no campo: mais de 800 escolas, presentes em mais de 20 Estados da Federação,
necessitam desse apoio.

Portanto, reiteramos nosso descontentamento e esperamos contar com todos os Deputados
que fazem parte desta Comissão, sobretudo com aqueles que também integram a Comissão de
Legislação Participativa, para recuperarmos a emenda.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço brevidade aos oradores. Ainda

temos de ouvir o Relator-Geral.
Com a palavra o Deputado Eduardo Gomes.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

cumprimento V.Exas.
Sr. Relator, Deputado Narcio Rodrigues, parabenizo-o pela difícil missão que desempenhou.

O que mais causou polêmica no Orçamento deste ano foi o que mais evoluiu no processo de
aprovação. Portanto, a compreensão da dificuldade que tem tido V.Exa. no remanejamento dos
recursos disponíveis faz com que acreditemos em que os ajustes finais e a discussão com o Relator-
Geral vão compreender toda a controvérsia deste relatório difícil de ser feito e compreendido, porque
a demanda é muito grande e os recursos, insuficientes.

Sr. Presidente, na condição de representante da Comissão de Legislação Participativa,
registro minha solidariedade ao trabalho que tem feito o Deputado Leonardo Monteiro de apoio à
União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil, que conta com mais de 20 unidades e que
precisa da compreensão do Comitê de Emendas, do Relator e do Relator-Geral no sentido de ter a
perspectiva de lutar por recursos.

Finalmente, faço reparo positivo ao que disse o Deputado Gilmar Machado de que a
Comissão de Legislação Participativa não versa sobre esporte. Ora, na sua concepção, aquela
Comissão representa anseio de centenas de milhares de entidades brasileiras que versam sobre
diversos temas. Muito bom é ter Comissão Permanente adicionada à vontade de buscar recursos em
outras Comissões Temáticas. Por isso, reforço o pedido do Deputado Leonardo Monteiro, solidário
que sou à sua solicitação, em nome da Comissão de Legislação Participativa.

Parabéns, Relator, Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Parlamentares,

quanto mais alteram o relatório pior fica: a segunda versão piorou a primeira, que era ruim, e esta
terceira é ainda pior.

O Relator, com referência à concessão de bolsas de formação e qualificação de
pesquisadores, tira 6 milhões de 10 milhões do CNPq;  da proposta de implantação de centros
vocacionais tecnológicos — projeto importantíssimo, principalmente para o Nordeste, de autoria do
Deputado Ariosto Holanda, que tanto tem defendido a idéia na Comissão de Ciência e Tecnologia —
tira 5 de 8 milhões; da proposta de fomento a projetos de inovação tecnológica, também
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importantíssima, de 7,5 milhões tira 4 milhões; do projeto de apoio ao desenvolvimento de uso de
tecnologia na área de telemedicina, tira 3 dos 10 milhões.

 Na área de esportes, S.Exa. tira todos os recursos do GND-3, que custeiam o funcionamento
de núcleos de esportes educacionais. Zera o valor aprovado. Relativamente às emendas da bancada
da Bahia, o Relator faz uma distribuição de todas as emendas, sem saber a prioridade da bancada,
que não foi consultada. S.Exa. faz um rateio por todas as emendas apresentadas pela bancada. Eu,
que sou coordenador da bancada, não fui consultado pelo Relator.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - V.Exa. não estava aqui no momento em que
apresentei a abertura de meu relatório, quando disse que todas as bancadas estavam autorizadas a
remanejar o acréscimo proposto, de acordo com suas prioridades. Estou aqui para acolher as
sugestões.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Tudo bem. Retiro o que disse e peço desculpas.
Realmente eu não me encontrava presente.

Com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério — FUNDEF, é descumprida totalmente a Lei nº 9.424, de 1996. Diz ainda
o relatório que, infelizmente, tendo em vista a limitação atual do Congresso Nacional na apreciação
do projeto da lei orçamentária, especialmente no tocante ao remanejamento e a identificação de
novas fontes de recursos, a relatoria setorial não tem condições de corrigir a ilegalidade — está
escrito no relatório — caracterizada pela manutenção do valor mínimo por aluno em flagrante
descumprimento ao que determina a lei do FUNDEF.

Ilustre Relator, V.Exa. está perdendo a maior oportunidade que já teve de adequar a Lei nº
9.424, de 1996, a seu relatório, lei que vem sendo descumprida pelo Governo, passado e atual.
V.Exa. tem a grande oportunidade de, em seu relatório, corrigir essa ilegalidade e não o faz,
prejudicando vários Estados e, principalmente, as escolas estaduais e municipais, que poderiam ver
a lei cumprida e receber aumento do per capita aluno/ano.

O relatório realmente conseguiu piorar a lei orçamentária vinda do Executivo. Infelizmente,
essa tem sido a tônica dos relatórios que esta Comissão, com raras exceções, teve oportunidade de
apreciar.

É lamentável, Sr. Presidente, que aconteça na área da educação o que está acontecendo:
recursos retirados de projetos importantes. O mesmo ocorrendo nas áreas de ciência e tecnologia e
de esportes, onde se zerou o custeio de projetos importantes.

Acredito que ainda há tempo para que o Relator, Deputado Narcio Rodrigues, com sua
inteligência e criatividade e com o apoio desta Comissão, revise seu relatório e o melhore no sentido
de reparar as injustiças que está cometendo.

Apelo, portanto, Sr. Presidente, à inteligência e à criatividade do Deputado Narcio Rodrigues
— sei que boa vontade não lhe falta — para que revise e melhore seu relatório relativamente às
questões aqui levantadas por este Parlamentar.

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

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, faço
apelo aos Líderes: a Ordem do Dia na Câmara dos Deputados vai começar e há 3 medidas
provisórias a serem votadas. Vamos votar o relatório, permitindo ao Relator examinar os destaques,
e, após, os Parlamentares que ainda não se pronunciaram terão oportunidade de fazê-lo, durante a
discussão. Assim, poderíamos iniciar a votação para que pelo menos o relatório seja aprovado.

É meu apelo aos Líderes de todos os partidos, para que tenhamos celeridade e todos tenham
oportunidade de discutir os destaques, a fim de que cumpramos, inclusive, a votação das medidas
provisórias.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, concordo com a proposição do

Deputado Gilmar Machado. Acredito que não seria esse o melhor procedimento — estamos
discutindo um relatório que ainda tem algumas questões importantes a ser resolvidas —, mas
temos uma pauta complicada no plenário da Câmara. Realmente, talvez seja mais prudente votar o
relatório e depois discutir os destaques. Para alguns, pediremos votação nominal.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há alguma discordância do Plenário
com relação à proposta do Deputado Gilmar Machado? (Pausa.)

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Sr. Presidente, concordo com a
proposta, desde que fique bem explicitado que os destaques serão oportunamente discutidos. Estou
inscrita para me pronunciar e tenho destaques. Concordo com a aprovação do relatório, confiando
no compromisso do Presidente e do Relator de que haverá discussão dos destaques que ainda não
foram apreciados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputada, Srs. Parlamentares, a
proposta é de que se faça a votação. Aqueles que ainda não utilizaram da palavra, por ocasião da
discussão dos destaques, vão fazê-lo. Não há o compromisso de todos os destaques serem deferidos.

Concedo a palavra ao Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, o Deputado Inácio, sobre uma emenda da

Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, de 14 milhões, corta 3 e deixa 10; e em
relação a uma da Comissão de Ciência e Tecnologia, corta quase tudo. É um absurdo! Dez milhões,
14 milhões, numa emenda da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e preserva
nessa dotação 10 milhões e 550 mil!

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foi decidido que votaríamos agora o
relatório.

Portanto, com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, ouvimos muito e ainda não

concluímos a discussão dos destaques, mas damos por concluída essa etapa. Depois de votado o
relatório, vamos ressalvar os destaques para nos posicionar a respeito de cada um, quando falarei
inclusive sobre todos os aspectos abordados. Estou à disposição para a votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A discussão está encerrada, bem como
dos destaques.

Em votação o relatório setorial referente à Área Temática 6, Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia e Esporte, com as alterações decorrentes dos 2 adendos apresentados.

Informo a todos que esses adendos, por economia de tempo, não sairão no relatório nem na
Internet. Serão todos visualizados e integrarão o relatório geral.

Em votação, ressalvados os destaques, as obras com irregularidades graves nos destaques.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado. Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Nos termos do art. 3º da Resolução nº 1, de 2001, alterado pelas Resoluções nº 1 e 2, de

2003, anuncio a votação do quadro de obras com indícios de irregularidades graves, ressalvados os
destaques.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal. Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão.

(Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, gostaria de um rápido

esclarecimento. Indago ao Relator se teremos oportunidade de rediscutir essa redistribuição por
região, não para que se altere no total, mas para que haja alterações nas rubricas internas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já foi explicado que a bancada poderá
fazer a alteração.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE  - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Excepcionalmente, essas alterações

poderão ser feitas no remanejamento, sem alteração pelos coordenadores de bancada, em função de
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não haver tempo de conseguir o apoiamento de todas as bancadas. A Comissão fica isenta das
responsabilidades.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, lembro que isso será feito por
destaque. Seria importante que os coordenadores de bancada enviassem tais alterações ao Comitê
de Emendas o mais breve possível, a fim de que se agilize esse trabalho junto ao Relator-Geral.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Isso será feito com a votação dos
destaques.

Em face da proximidade do início da Ordem do Dia na Câmara dos Deputados, a reunião
fica suspensa até às 14 horas, quando votaremos os destaques ainda pendentes e os relatórios da
educação e do Comitê de Receita, com os destaques de saúde.

Com a palavra o Relator Narcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, agradeço ao Plenário, aos

coordenadores de bancada e ao Comitê de Receitas o enorme empenho no sentido de aprimorar o
relatório, que teve resultado melhor do que o que inicialmente propusemos, fruto natural do grande
entendimento e da boa vontade de todas as partes.

Reconheço que as dificuldades financeiras acabam por não atender a pleitos absolutamente
legítimos. Mas não posso deixar de agradecer a cada um que, com sua postura crítica ou
construtiva, nos ajudou a chegar ao relatório final.

Também não posso deixar de fazer agradecimento especial à equipe técnica que nos
assessorou, Raquel Dolabela, Carlos Murilo Carvalho, Paulo Roberto dos Santos, Maurício Macedo,
Marcos, e também à Mesa da Comissão, que nos ajudou a construir o grande entendimento que
permitiu que o relatório da área da educação não fosse o desejado por todos, mas o possível, dentro
do quadro de dificuldades, e da boa vontade e do entendimento que prosperou a partir de ontem.

Agradeço especialmente ao Comitê de Emendas, que se debruçou sobre a tarefa delicada de
transformar a distribuição dos recursos acordados de forma mais próxima da justa pretendida por
todos; ao Deputado Pauderney Avelino pela generosa atenção e compreensão das nossas
dificuldades, que são de natureza pessoal e que tentamos superar nessa parceria construída a
partir de ontem; a todos, enfim, colocando-me à disposição do Plenário para a etapa de discussão
dos destaques.

Quero agradecer a V.Exa., Sr. Presidente, a oportunidade de relatar a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Comunico aos Parlamentares que já teve

início a Ordem do Dia na Câmara dos Deputados.
A reunião está suspensa e será reiniciada às 14h.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 27ª reunião
ordinária da Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação de
matérias constantes das Pautas nºs 37, 39, 40 e 41, de 2003.

Vamos dar continuidade ao relatório da Área Temática Educação, Ciência e Tecnologia e
Esporte.

Estamos aguardando apenas a chegada do Relator da Área Temática da Saúde, Senador
Fernando Bezerra, que já está a caminho, para discutirmos os destaques.

Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, se o Senador Fernando Bezerra

estiver como eu, não virá. Esta gripe é de matar, por isso não vim de manhã. Já tomei todos os
remédios existentes. A febre é uma coisa.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Desejo melhoras à nobre Deputada, para que
possamos juntos votar a MP da COFINS, a fim de ajudar ainda mais o povo brasileiro

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o nobre Deputado está dizendo
isso, porque estou com um button que diz MP da COFINS mata emprego. Ele sabe que tenho razão,
mas não pode declarar isso no microfone. Fora do microfone, pode tudo. Mas é um terror a MP, Sr.
Presidente.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

347

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em virtude de o Senador Fernando
Bezerra ainda não ter chegado e a reprografia também estar atrasada com os destaques da Área
Temática da Educação, suspendemos a sessão por 24 minutos, ou seja, até as 15 horas.

Está suspensa a sessão.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 27ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação
das matérias constantes das Pautas nºs 37, 39, 40 e 41, de 2003.

Vamos discutir.
O Relator-Geral vai apresentar uma errata do relatório que já foi lido pelo Deputado Sérgio

Miranda.
Em seguida, passaremos à discussão do relatório.
Com a palavra o Sr. Relator, Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, está à

disposição de V.Exas. cópia de todas as informações que dizem respeito ao relatório do Comitê de
Avaliação da Receita Orçamentária.

Como é do conhecimento de todos, já foi lido o relatório principal pelo Deputado Sérgio
Miranda, integrante do referido Comitê.

Vou passar a ler a errata do documento que apenas corrige a redação, aspectos não
relevantes, mas que necessitam ser corrigidos.

Errata ao relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária. Orçamento de 2004, PL
nº 31, de 2003, Congresso Nacional.

Apresentamos a seguir correções de erros materiais verificados na elaboração do relatório em
epígrafe, que passam a integrá-lo.

Correção 1.
Em “Principais Resultados”:
Substitua-se, na pág. 4 do relatório, o item 9 pelo seguinte:
“9 - Acrescentem-se ao resultado do item 8 R$344,9 milhões da revisão de receita não

administrada, sendo R$500,7 milhões de aumento em dividendos e R$155,8 de redução em
cota-parte e compensações financeiras da União. A revisão da receita de cota-parte e compensações
financeiras implicará redução de R$402,1 milhões, sendo R$155,8 milhões da União e R$246,3
milhões dos Estados e Municípios (Parte II)”.

Correção 2.
Em “Recomendações”:
Substitua-se na pág. 5 do relatório o item 3 pelo seguinte:
“3. Aumento da previsão de receitas não administradas de R$344,9 milhões. (Parte II)”.
Correção 3.
Em “Parte I - Receita Administrada pela Secretaria da Receita Federal”:
Substitua-se, na pág. 9 do relatório, o Quadro III (“Resultados da seção I.B”) pelo quadro

abaixo. (A alteração é devido à inclusão de transferência constitucional, em valor negativo,
correspondente ao REFIS, cuja queda de arrecadação em relação à proposta, por efeito dos novos
parâmetros, não havia sido considerada.)

Segue o Quadro III, com resultados da seção 1.B, tal como está no texto.
Correção 4.
Em “Parte I - Receita Administrada pela Secretaria da Receita Federal”:
Substitua-se na pág. 16 do relatório o Quadro IX (“Resultados da seção I.C”), pelo quadro

abaixo, tal como está descrito no relatório.
Correção 5.
Em “Parte III - Resultado Global da Reestimativa da Receita”:
Substitua-se, nas págs. 23 e 24 do relatório, a Parte II, inclusive Quadro X e notas de

rodapé, pelo seguinte:
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“Parte III - Resultado Global da Reestimativa da Receita”.
Com base nas informações deste relatório, verifica-se acréscimo bruto de R$11,7 bilhões,

sendo R$11,6 bilhões de receita administrada pela Secretaria da Receita Federal, e R$98,6 milhões
de receita não administrada. No entanto, este valor não pertence em sua totalidade à União, pois se
ampliam as transferências constitucionais.

Ademais, devem ser deduzidos alguns outros itens para que se obtenham os recursos
efetivamente disponíveis: o acréscimo nas transferências para os fundos constitucionais; os
recursos do FAT, destinados a aplicações no âmbito do BNDES, os acréscimos para a área de
saúde; os recursos para compensação da desoneração das exportações; e os recursos para
repartição da CIDE/Combustíveis. Por outro lado, reduz-se o repasse para Estados e Municípios
decorrente de compensações financeiras e reduz-se a necessidade nominal de superávit primário,
em decorrência da queda do PIB nominal. No caso dos gastos que envolvem  dispositivos da reforma
tributária, os valores ora considerados refletem o texto aprovado pela Câmara dos Deputados.

O Quadro X, adiante, espelha a disponibilidade de recursos decorrentes da reestimativa das
receitas, com as deduções supracitadas, que apresentam saldo da ordem de R$1.545, 9 milhões.

Segue o Quadro X, tal como está no relatório.
Correção 6.
Nos Anexos do Relatório:
Substituam-se os Anexos III, IV e V do relatório pelos anexos correspondentes anexados a

esta errata.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2003.
Seguem as assinaturas deste Relator, Deputado Jorge Bittar, e dos seguintes integrantes da

Comissão: Deputados Pauderney Avelino, Paulo Bernardo, Pedro Novais e Sérgio Miranda. Esta
errata foi também subscrita pela Senadora Lúcia Vânia.

Por fim, seguem os anexos atualizados: Anexos III e IV. Há várias apresentações do Anexo IV.
E, por fim, o Anexo V.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Essa novidade está modificando o relatório
anterior?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Foram feitas pequenas alterações, tal como está aí
descrito, que não alteram significativamente os resultados.

Sr. Presidente, ainda temos aqui o adendo, que diz respeito à receita do imposto territorial.
Havíamos excluído a receita do imposto territorial da União, por conta daquela noção que existia,
segundo a qual a receita do ITR seria transferida para os Municípios. No entanto, tal como está a
redação da reforma tributária, está estabelecido que os Municípios que desejarem poderão celebrar
convênios com a União, para, de comum acordo, realizarem a cobrança do ITR. Quer dizer, a União
mantém as políticas nacionais acerca do ITR, e o Município age como agente de cobrança, ficando,
neste caso, o Município integralmente com o resultado desse convênio.

Como se trata do primeiro ano, em que alguns Municípios celebrarão convênios e outros
não, estamos mantendo, o que é de se esperar, parte da receita do ITR com a União. Este é o
sentido do adendo aprovado pelo Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Se o Município não fizer o convênio, o procedimento
será o mesmo? Não vai alterar?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Como?
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Se o Município não fizer o convênio, o procedimento

será o mesmo? Não vai alterar?
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Isso. Ele se mantém na União. Por isso fizemos esse

adendo.
Relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária, Orçamento de 2004, PL nº 31, de

2003, Congresso Nacional.
Acrescentamos o seguinte adendo ao relatório em epígrafe, que passa a integrá-lo onde

couber.
“Receita do Imposto Territorial Rural”
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A proposta orçamentária não contempla previsão, em 2004, do Imposto Territorial Rural
(ITR), cuja competência, segundo a PEC nº 41, de 2003 (Reforma Tributária), seria transferida aos
Estados e a receita repartida com os Municípios.

No substitutivo à PEC nº 41, de 2003, aprovada pela Câmara dos Deputados, tida como
referência para a apreciação da proposta orçamentária, constou o seguinte:

“§ 4º O imposto previsto no inciso VI” (ITR):
“I – será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de

propriedades improdutivas;
II – não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o

proprietário que não possua outro imóvel;
III – será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, desde

que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.”
No substitutivo aprovado pelo Senado, uma alínea foi acrescentada ao parágrafo acima,

impedindo sua promulgação e determinando o retorno da matéria à Câmara.
Independentemente do retorno da matéria à Câmara, não se poderia supor que as receitas já

ingressassem nos cofres municipais em 2004. Note-se que, segundo o substitutivo aprovado pela
Câmara, a transferência da cobrança e das receitas dos Municípios dependeria de: a) lei específica;
b) opção do Município; c) a verificação de que não se consubstanciaria redução do imposto ou
renúncia fiscal; d) a preparação de administração adequada de cadastros na esfera Municipal; e e) a
assinatura do convênio.

Tais considerações levam à conclusão de que em 2004 a União conservará a administração
do ITR, arrecadando suas receitas e transferindo-as, em parte, para os Municípios de localização
dos imóveis.

A decisão do Comitê é no sentido de prever o acréscimo de receitas e fontes da União,
conforme o quadro abaixo.

O Quadro abaixo faz rigorosamente uma repartição meio a meio, supondo que metade da
receita do ITR será transferida para os Municípios que vierem a celebrar convênios. A outra metade
ficará retida pela União.

Segue-se a segunda errata ao relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária que
trata das receitas diretamente arrecadadas.

Correção  1.
Em “Receitas Diretamente Arrecadadas”:
Substitua-se o parágrafo na pág. 21 pelo seguinte:
“A possibilidade de aumento da estimativa das receitas diretamente arrecadadas pelos

órgãos da esfera federal é inexistente. Foram analisados vários órgãos que tradicionalmente auferem
receitas próprias maiores que as constantes do Projeto de Lei Orçamentária enviado pelo Executivo.
No entanto, para o ano de 2004, não é prudente reestimá-las, pois não aconteceram fatos novos
desde a estimativa realizada pelo Poder Executivo que permitam revê-las. Além do mais, boa parte
dos órgãos federais não arrecadaram diretamente as receitas previstas na Lei Orçamentária para
2003.”

Seguem-se as assinaturas dos integrantes do Comitê de Receita.
Por fim, a terceira errata se refere a emendas apresentadas relativas à Receita, sobre as

quais cabe o parecer do Comitê de Receitas.
A primeira correção trata do PROEX Equalização.
 Foi feita proposta de emenda com a seguinte proposição: acrescentem-se recursos para o

PROEX, recursos para equalização de taxas de juros para exportação, imaginando-se que, ao
estimular exportações, iríamos ter novos tributos que poderiam compensar esse aumento de
despesas. Foi feita rigorosa avaliação do ponto de vista das possibilidades de receita. Tendo em vista
que boa parte dos tributos arrecadados são repartidos com Estados e Municípios, não há equilíbrio
entre receitas e despesas nessa questão. Levamos em consideração também o fato de que os
recursos do PROEX neste ano estão sendo utilizados ainda com certa margem. Não há razão para
reestimativa de receita do PROEX que justifique uma perda de despesa nossa, tão preciosa para o
acolhimento das emendas.
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A Comissão se manifesta do seguinte modo.
Correção 1.
Em “PROEX Equalização”, acrescente-se o seguinte parágrafo conclusivo à pág. 22:
“Tendo em vista as questões acima apresentadas, o Comitê posiciona-se desfavoravelmente à

reestimativa de receita proposta, entendendo mais apropriado que o Executivo proponha, durante a
execução orçamentária, a ampliação da dotação para o PROEX Equalização, via créditos adicionais,
se assim entender oportuno e adequado, na medida em que haja espaço fiscal.”

Correção 2.
A correção n° 2 diz respeito também a uma megaemenda de receita ligada à compra de

aeronaves pela Aeronáutica. Trata-se da famosa polêmica da compra dos aviões pela Força Aérea
Brasileira. Apresentou-se uma megaemenda de receita de 835 milhões de reais, que geraria um
grande problema fiscal com relação ao cumprimento das metas fiscais no Orçamento. Por motivos
óbvios, porque teriam de ampliar as despesas primárias, ter-se-ia de provocar cancelamento de
certas dotações ou de utilizar os recursos disponíveis para emenda, o Comitê optou pela rejeição. Se
o Executivo, durante o exercício, julgar importante a compra desses aviões, encontrará uma forma
de propor crédito suplementar que agregue essa receita e buscará solução para o problema fiscal,
ou seja, espaço fiscal adequado para a solução desse problema.

A redação é a seguinte:
Correção 2:
Acrescente-se ao final da Parte II os seguintes pareceres às emendas da receita apresentadas

ao Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária:
Na verdade, são duas emendas, vou me referir à segunda.
“I - Parecer à Emenda à Receita nº 44
Trata-se de emenda que visa incorporar ao Orçamento da União o valor de R$853.688.849 à

título de receita de operações de crédito externas. Tais recursos serão utilizados na recuperação da
capacidade operacional da Força Aérea Brasileira — FAB, no cumprimento de contratos comerciais
celebrados com fornecedores do País e do exterior e na geração de exportação de aeronaves militares
no montante de US$150 milhões em 2004 e US$807,5 milhões no período do PPA 2004/2007.

O acréscimo de receitas tem o cunho de atender a emendas de despesas das ações 3113
(Aquisição de Aeronaves) e 3128 (Modernização e Revitalização de Aeronaves).

Se aprovada na sua integralidade, a medida representará um aumento significativo das
dotações para esses projetos, dado que na proposta do Projeto de Lei Orçamentário de 2004, a ação
3113 registra dotação de apenas R$141.770.001, dos quais R$34.471.786 serão provenientes dos
recursos ordinários, R$50.000.000 de operações de crédito externo em moeda e R$57.298.215, de
operações de crédito externas - bens ou serviços. Além disso, para a ação 3128, a peça
orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo fixa uma despesa de R$67.330.000, financiados
por recursos ordinários de R$7.830.000, operações de crédito externas - em moeda de R$5.000.000
e operações de créditos - bens de serviços de R$54.500.000.

Por outro lado, a proposição implica acréscimo substancial nas despesas de investimentos
financiadas com empréstimos externos, causando impacto nas metas de resultado primário,
especialmente no atual contexto de enormes restrições fiscais.

Ressalte-se que o Relator-Setorial do Projeto de Lei do Orçamento de 2004, encarregado de
apreciar as proposições relativas à área de Defesa Nacional e Aeroportos, decidiu acatar apenas
parcialmente a emenda de despesa que fora apresentada, conforme pode ser aferido no quadro a
seguir.

O quadro mostra que houve acolhimento de apenas 2 milhões em cada um desses
programas.

Em vista desses aspectos, o Comitê posiciona-se desfavoravelmente à Emenda de Receita nº
44, oferecida ao Projeto de Lei Orçamentária de 2004.

A segunda emenda de receita diz respeito a uma operação de crédito externa, do Ministério
da Ciência e Tecnologia, que está em vias de ser renovada, mas que ainda não foi. Disso resulta um
problema. Trata-se de uma operação de crédito que ainda está sendo recontratada. Incorre-se no
mesmo problema, que é fiscal. Sempre que acrescento nova receita financeira, porque vou aumentar
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despesa, aumento a despesa primária e sou obrigado a prover recursos adicionais à reserva para o
superávit primário. Do contrário, geraria desequilíbrio fiscal em relação às metas estabelecidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

II - Parecer à Emenda de Receita n° 20.190.019
A Emenda visa corrigir omissão do Projeto de Lei Orçamentário de 2004, decorrente da

não-inclusão de recursos no valor de R$120 milhões referentes à operação de crédito a ser
prorrogada com o Japan Bank for International Cooperation — JBIC. Essa linha de crédito, cujo
vencimento estava previsto para 31 de outubro de 2003, provavelmente estará sujeita a um novo
cronograma de desembolso, já aprovado pela COFIEX-GTEC, em reunião de 13 de outubro de 2003.
Contudo, até o momento, a prorrogação da linha de crédito não foi efetivada.

Essa emenda de receita está vinculada a uma emenda de despesa apresentada pela
Comissão de Educação, destinando recursos no valor de R$130 milhões para o Fundo de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Entre os projetos a serem  beneficiados, destaque-se o
Programa Nacional de Atividades Espaciais, Modernização da Meteorologia e Hidrologia,
Biotecnologia, Microeletrônica, Energia, Nanotecnologia, Indústria de Química Fina, infra-estrutura
estratégica das universidades e institutos de pesquisa.

Em seu parecer, o Relator-Setorial da área acatou a emenda, porém fixando seu montante
em apenas R$500 mil. É apenas uma janela.

Assim, considerando que, até o momento, não foi efetivada a prorrogação da linha de crédito
que permitiria financiar tal despesa, e que a medida, por si, implica comprometimento das metas de
superávit definidas na LDO, o Comitê posiciona-se de forma contrária à referida emenda de receita.”

Então, é esta a terceira e última errata a ser lida.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lido o relatório do Comitê de Avaliação

da Receita e a errata pelo Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar, passaremos à discussão.
Concedo a palavra ao Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, são

duas erratas e um adendo ao relatório do Comitê de Receitas.
Sr. Presidente, concordo com os 3 novos adendos, porque o primeiro deles, que é traduzido

como errata, efetivamente reduz em cota-parte as compensações financeiras da União com relação
ao royalty do petróleo em função da queda do preço do petróleo no mercado internacional, que irá
beneficiar o consumidor brasileiro, em função da redução dos preços. Em compensação, reduz-se a
receita. Isso é bom para o contribuinte e para o consumidor, mas para o Governo é péssimo, pois
reduz a receita. Quando é ruim para o Governo, é bom para o contribuinte.

Reduzem-se 155 milhões de reais nessa cota-parte do royalty do petróleo. Em compensação,
os mais de 150 milhões foram recuperados em função também da reforma tributária, que saiu da
Câmara com o relatório do ilustre Deputado Virgílio Guimarães. Foram colocadas algumas
condicionantes que o Senado manteve. Essas condicionantes dizem respeito ao ITR. Dependerá de
lei específica a destinação desses recursos aos Estados e Municípios. A destinação de recursos aos
Municípios irá depender de lei específica e opção do Município, a verificação de que não se
consubstanciará redução do imposto ou renúncia fiscal por parte do Município e verificação da
preparação da administração adequada de cadastros na esfera municipal e a assinatura de
convênio.

Aquilo que o nosso Relator, Deputado Virgílio Guimarães, colocou na reforma tributária para
que os Municípios pudessem ver a cor do dinheiro do ITR acho que não se confirmará. Esses
recursos ficarão com a União e faz-se a partição com os Estados, como é hoje.

Assim como o Relator, entendo que esses recursos não terão condições de sair do Executivo
nem no ano que vem, nem nos próximos anos. O grau de dificuldade posto na emenda
constitucional da reforma tributária, com certeza irá dificultar em muito que esses recursos
cheguem aos Municípios.

O relatório não é otimista ao assumir essa receita de 155 milhões de reais.
Também vou defender o Relator, porque não entendia como não poderíamos buscar uma

compensação legítima para a perda da receita em função da queda do preço do petróleo. Portanto,
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aqui está a receita dada pelo Relator, que foi efetivamente criativa em função da PEC da reforma
tributária que deverá retornar à Câmara dos Deputados para a sua votação.

Igualmente, em função do voto em separado que já dei, que está publicado, que está sobre a
mesa para ser distribuído ao Plenário, em função dessas explicações que acabo de dar e do último
adendo feito pelo Relator para rejeitar as emendas, somos favoráveis nesse quesito dos adendos ao
voto do Relator. Fazemos constar o nosso voto em separado no relatório, como o já fizemos na
leitura feita pelo Deputado Sérgio Miranda.

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

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem antes de
ouvir o Deputado Claudio Cajado, a quem gostaria de ouvir. Mas quero dar uma sugestão. Sei que
vamos discutir o relatório. Quero contar com a compreensão dos Deputados e do nobre Relator
Jorge Bittar. Vou fazer uma proposta para ver se chegamos a um acordo.

Poderíamos inverter um pouco: votar os destaques do nosso Relator-Setorial da Saúde e
depois retornar à discussão e votação dessa matéria.

Consulto se há acordo por parte dos membros da Comissão para fazermos essa inversão.
Depois voltaríamos à discussão do relatório e liberaríamos o Relator Fernando Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Quero endossar as palavras do Deputado Walter

Pinheiro e acrescentar até um aspecto pessoal do Senador Fernando Bezerra muito relevante. O
Senador está fortemente gripado e muito indisposto. Seria uma maneira de podermos liberá-lo o
mais rapidamente possível, para que S.Exa. possa repousar, inclusive por recomendação médica.

Estou à disposição para, em seguida, prosseguir a discussão do relatório do Comitê de
Avaliação da Receita Orçamentária.

Apenas gostaria de fazer uma observação. Chamo a atenção de todos.
Fui informado de algo um tanto quanto inusitado. Refiro-me à emenda do PROEX, que está

nesta correção. Estou sendo informado pela nossa assessora que a emenda acabou não sendo
formalizada.

A assessora Myrna esclarece que a emenda sobre o PROEX consta da ata da Comissão de
Economia Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, mas não foi formalmente apresentada.
Então, ela não cumpriu todos os requisitos para se tornar uma emenda efetiva. Portanto, vamos ter
de corrigir esse aspecto no relatório, porque imaginávamos que a emenda estava efetivada. Estamos
rejeitando de qualquer maneira essa emenda, mas é importante saber que ela de fato...

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - O que justifica ainda mais a inversão, nobre
Deputado.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - ... acabou não sendo admitida exatamente por conta
desse problema.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Atendendo à solicitação do Deputado
Walter Pinheiro, endossada pelo Sr. Relator, levando em conta a excepcionalidade do estado de
saúde do Senador Fernando Bezerra, como os destaques têm votação rápida, porque todos foram
rejeitados, e tivemos até votação relâmpago ontem, peço ao Senador Fernando Bezerra...

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Mas, Sr. Relator e Sr. Presidente, o Senador Fernando
Bezerra estava até com problemas de saúde.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Exatamente isso.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Mas depois da nova estimativa da receita, S.Exa. está

sorrindo, alegre, satisfeito e melhorou consideravelmente. Está nota mil.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - É que S.Exa. tomou um energizante.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre Relator, Senador

Fernando Bezerra.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, agradeço a atenção a V.Exa. e a

todos os Parlamentares presentes pela oportunidade de poder me pronunciar sobre as emendas
relativas ao setor temático da saúde.
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Consulto V.Exa., Sr. Presidente: o encaminhamento das emendas seria feito por V.Exa. para
votação?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declare apenas o número de emendas e
os pareceres a favor ou contra.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Destaque nº 17, de autoria do Senador Augusto
Botelho; Destaque nº 81, de autoria do Deputado Anivaldo Vale; Destaque nº 145, de autoria do
Deputado João Leão; Destaque nº 187, de autoria do Senador João Ribeiro e Destaque nº 203, do
Deputado Olavo Calheiros estão acolhidos e recomendo a aprovação, por não se tratar de adicionar
valores, uma vez que a Relatoria não tem os recursos disponíveis apenas ao Relator-Geral. Mas
trata-se de correções, e manifesto-me favoravelmente à aprovação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Proponho ao Plenário a votação dos
destaques em bloco, de acordo com o parecer.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Primeiro os pareceres dos destaques aprovados integralmente: Destaque nº 17, Senador

Augusto Botelho; Destaque nº 81, Deputado Anivaldo Vale; Destaque nº 145, Deputado João Leão;
Destaque nº 187, Senador João Ribeiro e Destaque nº 203, do Deputado Olavo Calheiros.

Esses são os destaques com pareceres favoráveis.
Em votação na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os Srs. Deputados que os aprovam

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Contra o voto de V.Exa.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Não é o voto. Quero fazer uma manifestação pela

bancada e pela Frente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra pela ordem ao

Deputado Rafael Guerra.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, ontem na apreciação do relatório

setorial da Saúde para 2004, fomos surpreendidos, ao final da reunião, com um gráfico, que
mostrou uma redução drástica na distribuição per capita dos valores dos tetos financeiros da
grande maioria dos Estados brasileiros, conforme expresso no Quadro A da pág. 45, em meio a
outros 8 gráficos incluídos nos anexos desse relatório. Nota-se no gráfico que a redução dos valores
per capita estaduais não corresponde ao per capita nacional, que teve um acréscimo, de 2003 para
2004, de 4,48 reais. Tal discrepância se explica quando analisamos que a reserva de valores para o
per capita do Ministério da Saúde, que nos últimos 3 anos foi, respectivamente, de 132 milhões, de
147 milhões e de 171 milhões, correspondendo a 0,9% do total destinado ao MAC-PAB naqueles
anos, foi alterado este ano para 2 bilhões e 375 milhões, correspondendo a 12,5% do total dos
repasses do SUS. Fomos de 0,9% para 12,5%.

Tal fato, Sras. e Srs. Parlamentares, Sr. Presidente, vem na contramão da proposta de
descentralização e de municipalização das ações e serviços de saúde, concentrando no Poder
Central um volumoso montante de recursos do SUS, para aplicação discricionária pelo Ministério
da Saúde.

Consideramos fundamental que tais recursos sejam distribuídos a Estados e Municípios de
acordo com critérios pactuados e estabelecidos pela Comissão de Intergestores Tripartite do SUS,
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que reúne o Ministério, os Secretários Estaduais e os Secretários Municipais do País, referendados
pelo Conselho Nacional de Saúde.

Tal fato, Sr. Presidente, vem ainda na contramão do consenso desta Comissão de que é
fundamental trabalharmos para corrigir desequilíbrios regionais no País, bem como avançarmos na
descentralização das ações e dos serviços de saúde para todos os Estados da Federação.

Assim sendo, defendemos uma proposta que reduza o valor do MAC-PAB nacional para
0,9%, como era nos últimos 3 anos, distribuindo o restante eqüitativamente entre os Estados da
Federação, obedecendo ao critério populacional, dando assim mais um passo no sentido da
correção das desigualdades regionais.

Tal decisão tomada pela Comissão de Orçamento permitirá acrescentar 4 reais per capita
para todos os Estados da Federação sobre os valores aplicados em 2003, ressalvados os Estados
que já tiveram reajuste superior, como é o caso de Goiás e do Distrito Federal, de acordo com a
planilha do quadro citado, para que esses 2 Estados não sofram nenhum prejuízo.

Acreditamos estar assim contribuindo para o processo de regionalização, descentralização e
municipalização do SUS, motivo pelo qual manifestamos nossa firme decisão no sentido de exigir,
política e regimentalmente, a inclusão dessa proposta no relatório final.

Assina o Deputado Rafael Guerra, pela Frente Parlamentar.
Só a título de informação, Sr. Presidente, quero dizer que o Estado do Amazonas, em 2003,

teve um per capita de 99 reais e 32 centavos. A proposta do Ministério reduz esse valor para 73
reais e 50 centavos, 26 reais per capita a menos, o que, de acordo com a nossa proposta, acarretaria
a recuperação de 92 milhões para o Estado do Amazonas em relação à proposta feita pelo Ministério
para 2004. O executado no Amazonas este ano mostra uma recuperação de 19 milhões e 260 mil
reais.

A Deputada Laura Carneiro estava questionando o per capita em seu Estado. O Deputado
Pauderney Avelino fez o mesmo questionamento ontem.

A recuperação no Rio de Janeiro, que tem uma população de 15 milhões de habitantes, será
de 299 milhões, que estão sendo retirados do Rio de Janeiro pela proposta enviada pelo Ministério
da Saúde para 2004.

O Deputado Claudio Cajado, da Bahia, também questionou que estão sendo retirados 128
milhões da Bahia na proposta para 2004. Estou citando apenas 3 exemplos porque, infelizmente,
não deu tempo. Estou providenciando 200 cópias deste documento, que distribuirei a todos os
Deputados e Senadores, à imprensa e aos assessores, além de ler no plenário da Casa. Não
podemos permitir que o Ministério fique com 2,5 bilhões de reais para aplicar como quiser, e todos
os Estados da União sejam prejudicados por essa medida.

Vamos fazer todo o possível para que os Estados recuperem seus recursos. Compreendo que
o Relator tentou atender ao Ministério, mas o próprio Estado do Rio Grande do Norte está tendo
perdas com a proposta do Governo para 2004. Vamos lutar até o fim pela descentralização do SUS,
pela municipalização, pela correção dos desequilíbrios regionais. Peço apoio suprapartidário a todos
os Deputados. Não se trata de ser Situação ou Oposição, temos de defender os recursos de Minas
Gerais como temos de defender os recursos do Rio de Janeiro, do Amazonas, do Acre etc. Todos os
Deputados deverão cuidar dos recursos da Saúde em seus Estados. É o que vou fazer até o fim.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Obrigado, Sr. Presidente, Senador Gilberto

Mestrinho.
Deputado Rafael Guerra, V.Exa. tem absoluta razão. Essa foi uma falha imperdoável, que

cometi por inexperiência. Não me foi chamada a atenção para a forma como foi feita a distribuição
no Ministério. Acolho integralmente a proposta de V.Exa., que será encaminhada ao Relator.
(Palmas.) Tenho certeza de que essa injustiça será corrigida. Tivesse eu sido chamado à atenção
anteriormente, não teria apresentado o texto desta forma. Quero me redimir desse equívoco
acolhendo a proposta de V.Exa., absolutamente justa. Lutarei a seu lado para que se façam as
correções necessárias.

O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Muito obrigado, Senador. Eu sabia que V.Exa. era
um defensor da saúde.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada Laura
Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Nobre Relator, V.Exa. já acolheu o pleito do
Deputado Rafael Guerra, de modo que não vou mais referir-me a esse assunto.

A bancada do Rio de Janeiro apresentou o Destaque nº 2, um destaque de texto que apenas
modificava o subtítulo, para restabelecer o subtítulo da bancada. Conversei com a assessoria
técnica, que me esclareceu que, segundo a normativa da Comissão, só poderia ser indicada uma
entidade, ou seria um lato sensu. Ocorre que, em outros relatórios, em todos os outros relatórios,
nós conseguimos restituir o texto da bancada do Rio de Janeiro. Especificamente nesta matéria,
inicialmente a bancada tinha indicado 3 entidades. Por votação dentro da bancada, chegamos a
duas entidades apenas. Peço a V.Exa., nobre Relator, que, como fizeram os demais Relatores,
também acolha o Destaque nº 2, apenas no que diz respeito ao subtítulo. Sei que V.Exa. não pode
aumentar valores, mas pode, como fizeram os outros Relatores, acolher o subtítulo da emenda
apresentada pela bancada do Rio de Janeiro, restabelecendo assim a nossa vontade.
   Senão teremos uma emenda ampla de reabilitação, e qualquer entidade que não a ABBR ou
a Associação Fluminense de Reabilitação poderá simplesmente pleitear os recursos nela descritos, o
que não é o objetivo da bancada do Estado. Queremos salvar a ABBR e a Associação Fluminense de
Reabilitação, as únicas grandes instituições do Estado do Rio de Janeiro que cuidam, ao lado do
Sarah, especificamente das pessoas que sofreram acidentes traumáticos.

Requeiro, portanto, a V.Exa. que aceite o subtítulo da bancada do Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pauderney

Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, quero congratular-me com o

Deputado Rafael Guerra e todos os que participaram da confecção desta proposta, luta antiga que
travamos para que o Ministério da Saúde possa executar o Orçamento que sai do Congresso
Nacional, que é a equalização do per capita do SUS tanto para a Média e Alta Complexidade como
para o Piso de Atenção Básica.

Apelo para o Senador Fernando Bezerra no sentido de que não faça simplesmente a
indicação ao Relator da proposta do Deputado Rafael Guerra subscrita por todos nós. Acredito que
não haja um só Parlamentar nesta Comissão, ou mesmo no Congresso Nacional, que lhe seja
contrário ou se recuse a subscrevê -la. Meu apelo é no sentido de que V.Exa. não apenas indique a
proposta ao Relator-Geral, mas faça agora a mudança de GND, neste relatório preliminar de sua
autoria. Isso nos daria muita tranqüilidade. Não que não tenhamos confiança no Deputado Jorge
Bittar — absolutamente —, mas a proposta sairia com a chancela de V.Exa., que seria reconhecido
como o homem que repôs o per capita do SUS, promovendo a igualdade e a justiça social por meio
dos atendimentos de Média e Alta Complexidade e de Atenção Básica.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos em processo de votação.
Vamos concluir a votação, em seguida concederei a palavra a todos, para a continuação dos

debates.
A Comissão aprovou hoje pela manhã recurso da Deputada Janete Capiberibe para alteração

do objeto de emenda individual de sua própria autoria. Como o pedido foi aprovado somente hoje
pela manhã e o Sr. Relator não tinha conhecimento dessa decisão, o parecer foi pela rejeição. Temos
de alterar o parecer do Relator, que foi pela rejeição e deverá ser pela aprovação, em face da decisão
tomada pela Comissão hoje de manhã.

Em votação na Câmara dos Deputados, conforme a decisão da Comissão, o Destaque nº 208,
do Senador Geraldo Mesquita.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, solicito seja votado em separado o

Destaque nº 2 no que diz respeito ao subtítulo da bancada do Rio de Janeiro.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação os destaques pela rejeição,
com exceção do Destaque nº 2, da bancada do Rio de Janeiro.

Com a palavra o Deputado Claudio Cajado, para orientar a bancada do PFL. A seguir falará o
Deputado Gilmar Machado, para orientar a bancada do PT.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, esse parecer é cumprimento do
acordo de rejeição em bloco. Precisamos, porém, marcar clara posição em relação ao procedimento
adotado pelo Ministério da Saúde de não respeitar a deliberação da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, congressualmente reunidos.

Estou recebendo o manifesto do Deputado Rafael Guerra, Presidente da Frente Parlamentar
da Saúde, que demonstra de forma enfática, documentada, como o Ministério da Saúde se comporta
com relação às deliberações desta Casa.

O nobre Senador Fernando Bezerra comprometeu-se publicamente não só a encaminhar ao
Relator-Geral os nossos destaques, que objetivam cumprir a decisão soberana tomada pela
Congresso Nacional, mas também assumir a defesa dessa tese, para nós extremamente importante.

Senador Fernando Bezerra, temos lutado incessantemente pela causa da saúde e julgamos
ter obtido a glória quando, ano passado, conseguimos aumentar a per capita dos Estados menos
desenvolvidos da Federação. Mas o Ministério da Saúde rasgou nossa luta, nosso trabalho,
desrespeitando a deliberação soberana do Congresso Nacional, cumprindo a orientação que bem lhe
coube.

O Partido da Frente Liberal encaminha o voto “não”, manifestando sua posição contrária à
política do Ministério da Saúde, mas louva a iniciativa do Senador Fernando Bezerra, digno Relator-
Setorial do Orçamento da Saúde. Que S.Exa., engrandecendo a nossa luta, com seu talento,
competência e prestígio na Casa, ajude-nos a mudar definitivamente esse procedimento do
Ministério da Saúde, que não combate a desigualdade — pelo contrário!

O PFL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Gilmar

Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, o PT vota com o Relator, tal como

foi acordado com o Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar, e com o Ministro da Saúde — aqui estão
os Deputados Angela Guadagnin, Dr. Rosinha e vários outros da área da saúde, empenhados na
regularização dessa questão.

Com o mesmo empenho que tem demonstrado a nossa bancada  e o nosso Ministro, solicito
aos Deputados que defendam junto a seus Governadores o cumprimento da emenda da Saúde.
Muitos a defendem aqui, mas não o fazem em seus Estados, junto aos Governadores. A bancada do
PT defende a emenda e seu total cumprimento, esperando que o mesmo façam os nobres Deputados
em seus Estados.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O CONASS não representa mais os Estados. Os
Secretários de Saúde dos Estados não representam mais nada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro
Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Relator, o PMDB votará com V.Exa. os destaques. Aproveito a oportunidade para louvar o

trabalho do Deputado Rafael Guerra, que espera contar com todo o seu apoio.
Obrigado.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. esclareça ao

Plenário que estamos votando em globo os destaques rejeitados, com exceção do Destaque nº 2, de
autoria da Deputada Laura Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PSDB?
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O PSDB vota com o Relator.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - O PSB vota favoravelmente ao relatório. Já há

compromisso assumido pelo Relator-Geral no sentido de recompor os recursos. Cobraremos esse
compromisso, e no momento votamos favoravelmente ao relatório setorial.
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O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, o PP vota “sim” ao relatório e
parabeniza o nobre Relator pelo trabalho desenvolvido, principalmente pelo atendimento à Rede
Sarah, que acreditamos será confirmado no relatório geral.

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, o PPS vota favoravelmente ao
relatório.

(Não identificado) - Sr. Presidente, eu gostaria de saber se o Relator absorveu por completo
a proposta da Frente Parlamentar.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Meu compromisso é encaminhá-la
favoravelmente ao Sr. Relator-Geral, para que promova as correções, uma vez que não há mais, a
meu alcance, forma de fazê-lo.

Reconheço a extrema importância da proposta e, como já disse, irei me empenhar por uma
negociação que restaure o equilíbrio na distribuição de recursos per capita por Estado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos Deputados
a rejeição dos destaques com parecer contrário, com exceção do Destaque nº 2, que será votado em
separado.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada, contra o voto do Deputado Claudio Cajado.
Aprovada a rejeição, a matéria não vai ao Senado Federal.
Em votação o Destaque nº 2, da Deputada Laura Carneiro, que visa restabelecer o subtítulo

original, qual seja a estruturação da ABBR e da AFR do Estado do Rio de Janeiro. O destaque tem
parecer contrário.

Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, solicitei votação em separado

apenas no que diz respeito ao subtítulo. Trata-se de restabelecer a vontade da bancada do Rio de
Janeiro, determinada em votação.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presidente, não entendi qual é o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O destaque não altera valor, apenas o

subtítulo.
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, há

decisão desta Comissão que contraria a proposta da Deputada Laura Carneiro. Refiro-me à Decisão
nº 6.4, que aprovou o parecer preliminar. Entretanto foi cometida uma exceção. Transfiro a decisão
ao Plenário. Se houver entendimento de que é possível a correção, o Relator não tem nada a obstar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Srs. Parlamentares, esta Comissão já
decidiu alguns casos parecidos com este. Consulto o Plenário se podemos fazer a alteração
solicitada no destaque.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada no Senado Federal.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, em nome da bancada do Rio de

Janeiro, agradeço a todas as Sras e Srs. Parlamentares, em especial ao Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Votaremos agora o Destaque nº 2, de

autoria da bancada do Rio de Janeiro.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
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O destaque que anteriormente tinha parecer pela rejeição, agora, por decisão da Comissão,
foi aprovado. Eu o encaminho ao Sr. Relator.

Declaro prejudicados, por não serem matéria desta Relatoria, o Destaque nº 60, do
Deputado Almir Moura, e o Destaque nº 127, do Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ilustre

Relator Fernando Bezerra, acabo de receber documento da Frente Parlamentar da Saúde, trabalho
realizado por seu ilustre e digno Presidente, Deputado Rafael Guerra, com critérios que prejudicam
sensivelmente o Estado da Bahia. A Bahia vai para o penúltimo lugar na classificação do per capita.
Certamente,  essa não é uma correção das mais sensatas e corretas.

Em vez de redistribuir o per capita nacional em cima da proposta para 2004, o Deputado
Rafael Guerra o fez em cima da proposta para 2003, o que coloca a Bahia em penúltimo lugar,
ficando em situação inferior à que se encontrava de acordo com a proposta apresentada pelo
Executivo. E fica esta Casa sempre tentando piorar a proposta do Executivo. Se a redistribuição
fosse feita em cima do per capita proposto para 2004, certamente seria mais sensata e lógica. Da
forma como está, a Bahia ficaria prejudicada, indo para o 26º lugar na tabela dos Estados a serem
beneficiados.

O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA  - Sr. Presidente, permite-me V.Exa. fazer um
esclarecimento? Estamos repondo 128 milhões de reais em relação à proposta que o Ministério fez
para a Bahia. O benefício é incontestável. O problema é que a Bahia figurava, no ano em curso, em
antepenúltimo lugar, e agora passou para o penúltimo, porque o Ministério concedeu reajuste maior
ao Distrito Federal. O benefício é de 128 milhões de reais.

Sr. Presidente, ontem fomos citados pelo Deputado Sérgio Miranda; hoje pelo Deputado
Gilmar Machado, que infelizmente saiu do plenário. O PT precisa compreender que hoje ele é
Governo. Tem de assumir a posição de Governo e não provocar a Oposição. O papel de provocação é
da Oposição.

Ontem, o Deputado Sérgio Miranda quis dizer, com muita ênfase, que faltaram 450 milhões
de reais no Orçamento do Fernando Henrique Cardoso. Este ano, o Presidente Lula queria tirar 4
bilhões de reais. Eu não usei essa ênfase em momento nenhum. Respeitei o PT e os Deputados da
base. É preciso que compreendam que hoje o PT é Governo e, portanto, deve entender o papel da
Oposição.

O Deputado Gilmar Machado falou sobre a emenda nos Estados, mas sabe que o Mato
Grosso do Sul não cumpre a emenda, e lá o Governador é do PT. Tenho viajado por todo o País para
cobrar dos Estados o cumprimento da Emenda nº 29. Cabe a nós todos trabalhar nesse sentido.
Quem está hoje na base do Governo tem de compreender que não é mais Oposição. Estamos
coerentes com o que sempre defendemos. Queremos a regulamentação da Emenda nº 29.

E digo mais, Sr. Presidente, temos tido dificuldades na Casa Civil para avançar no processo
de regulamentação dessa matéria nos Estados e Municípios. O Governo não está com pressa de
regulamentar a Emenda nº 29. Eu estou.

Tenho feito o que posso nos Estados para resolver essa questão. Tenho visitado as
Assembléias Legislativas. No meu Estado, eu disse à Oposição que ela é que tem de cobrar do
Governo, em vez de pedir à Situação que assuma esse papel. Precisamos nos entender.

Ao Deputado José Rocha eu peço que compreenda. Estamos acrescentando 128 milhões
para a Bahia. Mas o Relator Jorge Bittar pode fazer alguma análise subseqüente, naturalmente.

O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, o Relator acatou a sugestão da Frente
Parlamentar, que nós aprovamos. Houve um questionamento por parte de um colega Deputado. Eu
proporia que nós passássemos ao debate do relatório de Receita. Esta matéria já está vencida.
Precisamos encerrar os debates nesta Comissão ainda esta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Ary Vanazzi, a matéria não foi
aprovada. O Relator se comprometeu a encaminhar ao Relator-Geral o pedido de correção.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Assunto encerrado. Vamos adiante.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Esta discussão está encerrada.
Agradeço ao Relator Fernando Bezerra, que, apesar do seu estado de saúde, aqui compareceu,
dispensando prazo. S.Exa. teve a compreensão de toda a Comissão.

Convoco o Deputado Jorge Bittar, Relator-Geral, para dar continuidade à discussão do
relatório do Comitê de Receitas. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Claudio Cajado, solicitando aos interlocutores que sejam
breves, em face da aproximação da Ordem do Dia no Senado.
   O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, antes de iniciar meu
pronunciamento, eu gostaria de saber quantos oradores estão inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há 3 oradores inscritos.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito bem. Eu serei breve, na medida do possível.
Quero saudar V.Exa, Sr. Presidente, o nobre Relator, Deputado Jorge Bittar, e as Sras. e Srs.

Deputados e Senadores presentes.
Acompanhando o trabalho do Comitê de Avaliação de Emendas, pude perceber de perto o

enorme problema que está enfrentando o Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar. (Tumulto.)
Sr. Presidente, está difícil continuar...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Solicito ao Plenário silêncio!
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Como eu dizia, Sr. Presidente, acompanhando o

trabalho do Comitê de Avaliação de Emendas, pude perceber de perto o desespero que cerca o
Relator nessa parte da Receita. O Orçamento é curtíssimo. Só a queda nos investimentos será da
ordem de 45%, deste ano para o próximo; ou seja, quase metade dos investimentos previstos para
este ano não ocorrerá em 2004.

Não temos margem para fazer modificações, a não ser diante dessas desigualdades que
foram constatadas em relação a alguns Estados da Federação. Refiro-me em especial ao Estado da
Bahia, que foi extremamente prejudicado nesses relatórios setoriais. Em um ou outro caso houve
ganho, mas as perdas foram maiores.

A bancada apresentou, unanimemente, emendas importantes na área de educação, saúde,
infra-estrutura e agricultura, para dotar nosso Estado dos meios necessários para fazer maiores
investimentos, em contrapartida aos recursos do Governo da Bahia.

Este Orçamento não nos deixa muita margem para modificações. O Deputado Jorge Bittar é
quase que um mágico tentando dar atenção às demandas que tem recebido. O fechamento do
relatório — estarei lá para ajudá-lo — será extremamente difícil, porque, em muitos casos, as
Unidades da Federação efetivamente sofreram perdas.

Fizemos no Comitê de Avaliação uma equiparação, mas restam ainda algumas situações
para ser resolvidas. Precisamos encontrar recursos para redirecionar, e esse não vai ser um
trabalho fácil, tenho certeza.

O relatório da Receita apresentado demonstra que algumas perdas são graves
principalmente para a classe trabalhadora do nosso País. Quem ganha salário mínimo, no próximo
ano  — com o perdão da palavra, baiano que sou —, vai chupar dedo, porque a previsão de reajuste
de 2,5% é vergonhosa.

Nós esperávamos que este ano, dada a “herança maligna”, houvesse um pequeno ganho no
poder de compra do salário mínimo, mas isso não aconteceu. No Orçamento para 2004, de inteira
responsabilidade do Governo do PT, não estamos vislumbrando um aumento que, pelo menos, se
coadune com a promessa de campanha do Presidente Lula de duplicar o salário mínimo em 4 anos.
O reajuste deveria ter sido de pelo menos 25% sobre a inflação este ano, e em 2004 de mais 25%.
Se estão previstos 2,5%, como recompor a defasagem? Ainda que se cumpra a previsão de
crescimento em 2004 de 3% a 4%, será difícil mantê-lo em 2005, porque as bases que fazem com
que o crescimento se sustente não estão previstas neste Orçamento, como aporte de recursos em
investimentos na área de energia e estradas para promover as exportações e, principalmente,
combater as desigualdades sociais.

Este Orçamento, Sr. Presidente, retirou recursos do Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza para a saúde. Travamos grande luta para recompor esses recursos.
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Ainda nesta tarde, votaremos na Câmara dos Deputados a Medida Provisória nº 132, que
unifica os programas de transferência de renda, cujos recursos foram devolvidos. As famílias que
estão abaixo da linha de pobreza, em estado de miserabilidade, não serão atendidas, porque a renda
per capita familiar vai passar de 120 reais para 100 reais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O tempo de V.Exa. está esgotado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que me conceda 2

minutos, em função do tumulto, da confusão e do barulho neste recinto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. disporá de mais 1 minuto.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito obrigado.
Sr. Presidente, com a sua anuência e o poder de síntese que me falta, gostaria apenas de

dizer que este Orçamento deixa a desejar nas áreas da educação e da infra-estrutura. O Relator
Setorial, Deputado Júlio Cesar, fez o que pôde, mas não contemplou a Bahia, que necessita de mais
investimentos.

Precisamos consertar nossas estradas. Lamentamos os recursos oriundos da CIDE serem
desviados para outra finalidade que não a conservação das estradas. Apesar do esforço quase
sobre-humano do Relator, nobre Deputado Jorge Bittar, que, diga-se de passagem, tem sido
primoroso na condução de trabalho que represente o pensamento da Comissão e que seja adequado
à realidade orçamentária e financeira, temos críticas ao Orçamento. Reservo-me o direito de, na
votação geral, no plenário do Congresso Nacional, fazer novas análises.

Quanto ao Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária, foi feito o possível. O Relator,
Deputado Jorge Bittar, está de parabéns pelo trabalho apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estão encerradas as inscrições.
Tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, antes de mais nada, solicito aos

meus companheiros do PSDB que se mantenham em plenário, porque vamos solicitar verificação de
votação. Isso já foi combinado há tempo; não é nenhuma novidade.

Sr. Presidente, Sr. Relator, a reestimativa das receitas é uma confissão do aumento da carga
tributária. Distribui aos Srs. Deputados tabela que mostra duas colunas, a de 2003, reprogramada
pelo Governo e a de 2004, estimativa do Relator. PIB de 2003, R$1,55 trilhões. PIB de 2004, R$1,7
trilhões. A receita 2003 é de 358; a de 2004, 414. O percentual de receita sobre o PIB 2003 é de
23,13%; sobre 2004, 24,26%. Portanto, há uma diferença. Em 2003, sobre 2002, houve aumento de
0,20% na relação receita PIB. Em 2004 o aumento sobre 2003 será de 1,13%.

Para V.Exas. terem uma idéia, 1,13% sobre um PIB de R$1,7 trilhão corresponde a R$19,2
bilhões. Com o aumento da carga tributária de 1,13%, o ano 2004 terá valor bruto acima de R$19,2
bilhões de reais. Haverá aumento de carga tributária.

Os maiores crescimentos se deram na área da COFINS, passando de 59,3% para 76,4%.
Lembro que a COFINS de 2003 é do ano todo, enquanto a de 2004 será apenas de 9 ou 10 meses,
dependendo de como será considerada. O percentual do PIB de 2003 para 2004 passou de 3,83%
para 4,48% para a COFINS e para o PIS também, de R$16,6 bilhões para R$19 bilhões.

Isso não é obra total do Sr. Relator, mas fato real. A única coisa que o Sr. Relator
acrescentou e que, no nosso entender, não poderia ter acrescentado foi a ampliação de recursos da
CIDE e ampliação do IPI de fumo e bebidas. Isso ainda é apenas especulação. Não é lei, mas
permissão legal para uma portaria. Que eu saiba, o Sr. Relator, Deputado Jorge Bittar, ainda não é
o Ministro da Fazenda deste País. Poderá vir a sê-lo, e aí, sim, poderá editar portaria com o
aumento da CIDE. Certamente, terá o apoio entusiasmado dos seus companheiros desta Casa.
S.Exa. já calculou esses aumentos, mas não calculou algumas outras despesas que foram agora
definidas — cito o Fundo Regional e o Fundo dos Municípios —, com crescimento já determinado,
dependendo ainda de lei, mas já acertadas politicamente.

Se S.Exa. inseriu receitas que está imaginando, não há razão para não inserir gastos já
definidos politicamente. Esse resultado de recursos disponíveis a programar de R$1,7 trilhão é um
número virtual. Pode haver alguma mudança agora com os números reajustados. Os números
apresentados pelo Sr. Relator, aliás, como tem sido praxe, nesta Casa, nos últimos anos, são
virtuais; números para fechar o Orçamento. Não são números para valer, mas para terminar o
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Orçamento, votá-lo e mandá-lo adiante. O primeiro ato do Governo Federal, em relação Orçamento,
será o contingenciamento.

Principalmente em função da carga tributária aumentada, entendemos que não há condições
políticas. Vamos lutar contra o aumento da COFINS como estamos lutando. Vamos tentar evitar
essa aberração que é a MP da COFINS. Nossa posição será o voto contrário ao relatório.

SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – Tem a palavra o Sr. Deputado Narcio
Rodrigues.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, Sr. Relator, o Deputado Alberto
Goldman expressou com clareza as preocupações do PSDB no que diz respeito ao aumento da carga
tributária.

Relator Setorial da área da educação, gostaria de fazer um alerta ao Relator-Geral para que
inclua, na análise do Comitê de Receita, levantamento que apresentamos sobre a mudança do
sistema de distribuição dos recursos do salário-educação. Acredito ser muito importante incorporar
essa proposta para que, na fase final do relatório, possamos aproveitar a previsão de receita para
contemplar recursos que faltam inclusive para o Ministério da Educação.

O Comitê de Receita, naturalmente, ainda não apreciou essa questão, mas deixo o alerta.
Ficarão à disposição do FNDE R$297 milhões, que podem ser alocados pelo Relator na fase final, no
atendimento às emendas feitas pelas Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Tenho para mim que essas emendas poderiam socorrer programas que estão
estrategicamente comprometidos pela absoluta falta de recursos. Trata-se de significativo volume de
recursos.

É essa a contribuição que gostaria de deixar em forma de alerta ao Relator-Geral para a
composição final das receitas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Antes de passar a palavra ao próximo
orador, gostaria de dizer que acabei de ouvir pela TV Senado que o ex-Senador José Richa faleceu
hoje pela manhã. Deixo nosso voto de pesar pelo falecimento do político paranaense, um dos
homens públicos mais corretos e competentes dos últimos tempos.

Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado Jorge Bittar,

ilustres Parlamentares, quero registrar o quanto nos sentimos prejudicados pela maioria das Sub-
Relatorias. Nosso Estado foi muito penalizado. Foram retirados recursos de projetos importantes
oriundos do Poder Executivo. A bancada baiana apresentou emendas para que esses projetos
pudessem ter seus recursos acrescidos, mas lamentavelmente eles foram diminuídos pelas
Sub-Relatorias. É o que aconteceu na infra-estrutura, na saúde, na educação, nos recursos
hídricos, na integração nacional.

Apelamos para o Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar, no sentido de que recomponha essas
perdas, fruto de remanejamentos feitos por diversos Sub-Relatores. Com certeza, o nosso Relator-
Geral, Deputado Jorge Bittar, com o conhecimento que tem de todas essas questões, poderá repor
as perdas, levando em conta todos aqueles destaques apresentados e os que haveremos de
apresentar à Relatoria Geral, a fim de que tenhamos recursos suficientes para executar importantes
projetos destinados ao nosso Estado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Obrigado, Deputado José Rocha.
Passo a palavra ao ilustre Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, considero

importante registrar opinião quanto às receitas estimadas pelo Governo.
Espanta a todos a insistência do Governo em manter medidas adotadas para 2003, que já no

final do ano mostram o equívoco de política recessiva que não vem estimulando a produção e que,
infelizmente, estimula apenas o desemprego.

Sr. Presidente, falo da manutenção pelo Governo do superávit primário. A decisão do
Ministro Antonio Palocci, no início do Governo Lula, foi entendida. O Presidente Lula assumiu a
Presidência da República com uma projeção de inflação, ponta a ponta, na casa de 20%, o que
geraria receitas que não seriam permanentes, mas inflacionárias. Com isso, o superávit de 4,25%
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naquele momento representava, com todas as projeções, o mesmo que, num momento de inflação
declinante, ocorria no Governo anterior, um superávit de 3,5% ou de 3,75%.

Em entrevistas concedidas pelo Ministro, pedia-se superávit de 4,25% por 10 anos, o que
não foi negociado com o FMI. Foi uma decisão do Governo a manutenção desse superávit primário.

Causa espanto a garantia de que o Brasil vai entrar no ano 2004 com uma capacidade muito
pequena de investimento na produção, na economia real. Haverá grande esforço fiscal por parte do
Governo para garantir, de forma exagerada, a relação dívida/PIB e o pagamento dos encargos de
juros para os banqueiros internacionais. Aliás, trata-se de crítica feita durante os últimos anos por
toda a bancada do PT no Congresso Nacional.

Sr. Presidente, não entendo a necessidade da manutenção do superávit primário em 4,25%.
Tenho certeza de que, com um superávit de 3,75% ou de 3,5%, teríamos folga no Orçamento para
investimentos. As projeções dos indicadores para o próximo ano são de crescimento de 3,5%, o que
ainda é baixo, acanhado. Em 2003, o crescimento será de 0,1%, com uma inflação não passando de
8%. Todos os dados dão conta de que teríamos condição de ter essa folga de 5, 6 ou 7 bilhões de
reais, sem precisar dos aumentos que o Governo vem propondo e tende a aprovar — nós sabemos —
, nesta Casa e também no Senado, até o dia 30 de dezembro.

A COFINS tem sido duramente criticada pelo meu partido, o PFL, e pelo PSDB. O Governo,
de forma insensível, e já com a experiência do PIS, envia medida provisória que elimina qualquer
possibilidade de geração de emprego no setor que tem gerado o maior número de empregos neste
País: o dos prestadores de serviços.

Não quero nem tratar do setor de educação e de saúde, porque a situação é brutal. Acredito
que o Governo nesta noite, no plenário da Câmara dos Deputados, irá recuar. É o que eu espero. É
brutal o que estão fazendo com o setor de educação, principalmente. O Brasil investiu, nos últimos
anos, no ensino fundamental, mas não investiu nada no ensino médio nem no ensino de 3º grau. A
classe média está com salários achatados. Na hora em que o Governo apresentar medida provisória
aumentando a carga tributária do setor de educação em 121% — a carga tributária da COFINS vai
aumentar no setor de educação —, e a classe média vai ter de sair da escola particular e procurar
vaga na escola pública de 2º grau. Como não há investimento nem novas matrículas — no caso do
Estado do Rio de Janeiro, com certeza não há —, os jovens vão ter de parar de estudar. O problema
é muito grave, e o Governo já está sensível a ele.

Tenho certeza de que teremos de fazer a luta no plenário. Outros setores também serão
prejudicados e tolhidos de realizar novos investimentos e de gerar novos empregos.

O Presidente da República, que prometeu tantos empregos para este País — 10 milhões —,
no final de 2003 verá quase 1 milhão de novos desempregados. O Presidente Lula terá, portanto, de
gerar não 10 milhões, mas 11 milhões de empregos. Não sei como fará isso com este Orçamento,
que é restritivo e não deixa o Governo em condições de colaborar com o setor privado, até porque
não há nenhuma garantia institucional, nem regras definidas em setores estratégicos importantes
para o investimento no setor privado.

Com este Orçamento e com essa estimativa de receita, não vejo como o País voltará a crescer
em patamares suficientes. Por isso, votarei contra o relatório. Parabenizo o Relator pela forma clara,
objetiva e corajosa com que fez seu trabalho. Poucos no Congresso e no País tiveram a coragem de
mostrar de forma tão clara as dificuldades e a maneira que o Governo está encaminhando para o
próximo ano.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado Pedro
Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, até
entendo e por isso mesmo perdôo o entendimento de que vai haver aumento da carga tributária.
Todavia, não é esse o assunto que interessa ao Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária. A ele
interessa apenas saber se haverá maior receita para atender a demanda. E é isso que diz o parecer
e foi para isso que nos reunimos várias vezes.

Sinto-me atingido pelas críticas ao parecer do Comitê, que não é do Deputado Jorge Bittar,
mas de todos os seus membros. Por essa razão, dou-me ao trabalho de defendê-lo.
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Não consideramos o salário-educação, posição criticada pelo Deputado Narcio Rodrigues.
Não poderíamos fazê-lo, porque, em primeiro lugar, a receita do salário-educação é vinculada. Em
segundo lugar, tendo em vista que os salários têm caído e tendem, durante algum tempo, a cair, a
receita seria menor. Como temos condição de prever que, a partir do 2º trimestre, os salários
aumentarão, haverá incremento do número de empregos, e aí haverá compensação. Foi por isso que
não consideramos no relatório o salário-educação.

Quanto ao aumento da CIDE, nós o consideramos inflacionário. O Governo sabe e aceita,
Deputado Alberto Goldman — peço aos companheiros que me ouçam —, que haverá inflação entre
8% a 10% no exercício.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Peço ao Deputado Pedro Novais um
minuto para que eu possa pedir ao Plenário um pouco de atenção. O relato do Deputado Pedro
Novais é dos mais importantes, haja vista ser S.Exa. membro do Comitê de Avaliação da Receita
Orçamentária e um dos mais antigos membros desta Comissão. Peço aos assessores e aos
Parlamentares que façam um pouco de silêncio enquanto o Deputado Pedro Novais faz o seu
pronunciamento.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Agradeço ao Deputado Pauderney Avelino.
Pois bem. Prevíamos aumento de cerca de 10% tanto na CIDE quanto no IPI relativo a

cigarros e bebidas. O aumento desses tributos é feito por portaria ministerial. Não é preciso projeto
de lei nem medida provisória. É simplesmente uma portaria do Ministro da Fazenda. E uma inflação
de 10% pareceu a nós, do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária, bastante razoável.

Sendo antigo funcionário da Receita Federal e tendo na Consultoria do Orçamento
companheiros daquele tempo da Receita Federal que ainda trazem para esta Casa os nossos hábitos
de trabalho daquele tempo, como é o caso do nosso  companheiro Consentino, defendo com
veemência tanto o trabalho da Consultoria do Orçamento, que nos assessorou na elaboração deste
relatório, quanto o nosso próprio trabalho. Fazendo assim, tento respeitar a assinatura que nós
apusemos a ele.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado Ricardo

Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, verificamos no relatório de receita

acréscimo bruto de R$11,7 bilhões, sendo R$11,6 bilhões administrados pela Receita Federal e
R$98 milhões em receita não administrada.

Evidentemente, achamos que o acréscimo de receita este ano está muito bom; segue a média
dos anos anteriores. Esta Comissão, reavaliando os índices de crescimento, inflação, câmbio e todos
os índices macroeconômicos, percebe, num momento diferente — porque o Executivo envia esse
projeto para o Congresso em agosto e nós o analisamos em dezembro —, que existem alterações no
ambiente econômico que resultam na reavaliação das receitas com enfoque mais efetivo da ação que
pretendemos implementar, qual seja, fazer o Orçamento mais realista possível. Já tramita no
Senado Federal matéria no sentido de termos o Orçamento impositivo implantado para que esta
Comissão seja cada vez mais a mais importante desta Casa do Congresso Nacional. Trata-se
efetivamente dos recursos que colocaremos à disposição da sociedade para promoção da saúde, da
educação e do bem-estar social.

Ficou prejudicado o Relator-Geral, bem como sua assessoria na Comissão, na medida em
que o Governo enviou a esta Casa projeto com furo de R$6,5 bilhões. O Ministro Guido Mantega
errou nas contas; não soube avaliar as despesas e as receitas do Governo. Tivemos de consertar um
buraco de R$6,5 bilhões. Não fosse esse erro do Ministério do Planejamento, poderíamos
tranqüilamente trabalhar com recursos bastante significativos. Tivemos uma base de cálculo para
estimativa das despesas refeitas e esperamos poder neste debate consolidar a posição com os
recursos que o Relator terá para viabilizar o aumento dos servidores, do salário mínimo e o
atendimento das emendas de Comissão, que na verdade são o lobby dos Ministros dentro desta
Casa. São emendas de programas nacionais de Ministros que não tiveram o prestígio para conseguir
no Ministério do Planejamento recursos para as ações que pretendiam ou entendiam prioritárias.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

364

Eles vêm à Comissão de Orçamento e às Comissões Temáticas Permanentes da Casa requerer as
emendas de Comissão, objetivando especificamente complementar programas de Governo.

Uma vez que houve extrema escassez de recursos, os Relatores Setoriais foram autorizados a
cortar 40% dos programas de investimento de todas as áreas do Orçamento da União. Novamente,
estamos fazendo um confronto com os Srs. Ministros, na medida em que os cortes são nos
programas que seriam administrados por eles. E, novamente, vem a pressão do Poder Executivo
para exercer a recomposição desses valores e assim manter a caneta dos Ministros cheia e em
condições de prestar o cumprimento do programa do Governo.

Faço aqui os meus elogios aos membros do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária,
Deputado Pedro Novais e seus companheiros, Deputado Jorge Bittar, por terem encontrado os
recursos necessários, lamentando o erro cometido pelo Ministério do Planejamento, pelo Executivo,
que nos mandou um Orçamento furado, que consumiu recursos não para o apoiamento das
reivindicações desta Comissão, mas para a correção de erros do projeto que veio do Poder
Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) – Obrigado a V.Exa..
Com a palavra o último orador inscrito, a ilustre Senadora Lúcia Vânia. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o ilustre Relator, Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, Srs. e Sras. Parlamentares, quero

rapidamente tecer alguns comentários sobre observações de nossos colegas Parlamentares.
Em primeiro lugar, como é do conhecimento de todos, trabalhamos com o Orçamento para o

ano que vem, que é significativamente melhor do que o deste ano. Este foi um ano de muito aperto
fiscal. O Orçamento ainda está muito apertado e, como disse anteriormente, foi trabalhado com
muito rigor pelo Executivo, que fez opção por um trabalho realista. Os números são menores, mas
há probabilidade maior de serem executados, ou seja, que não haja contingenciamento no ano que
vem.

No Congresso Nacional, procuramos trabalhar com o mesmo rigor, o que, aliás tem pautado
historicamente o trabalho desta Comissão. Se há pessoas que merecem elogios nesta Casa são os
integrantes da consultoria técnica da Comissão de Orçamento, brilhantes, sempre disponíveis,
virando noite, realizando trabalho da melhor qualidade.

Quero lembrar — porque ouvi informação de que no passado exageramos na arrecadação —
que, nos últimos 7 anos, a Câmara acertou em todos na mosca, sempre com diferença de 2% a 3%
para menos na estimativa de arrecadação. Alguns poderão dizer: “Ah, mas ela reestimou esse
produto e foi aquele que cresceu um pouco mais”. Pode haver alguma diferença de ajuste, mas, com
certeza, acertamos muito mais do que o Poder Executivo. Isso mostra que o pessoal, apesar de não
dispor do mesmo banco de informações de que dispõe a Secretaria da Receita Federal, os demais
órgãos do Executivo e a Secretaria de Política Econômica, está capacitado para trabalhar com muita
seriedade e rigor.

Tivemos nessa reestimativa perdas de certas receitas. Importante que se registrem aqui.
Revimos as receitas devido à avaliação dos parâmetros. Quando o Orçamento aqui chegou, havia
um valor para os parâmetros macroeconômicos acerca do PIB, da inflação, do câmbio previstos para
o ano que vem, dentre outros, e, a partir do final de outubro, como determina a LDO, o Governo
enviou a revisão oficial dos parâmetros. E nós os atualizamos rigorosamente de acordo com a
revisão dos parâmetros. Isso gerou base menor do que a esperada para projetar a receita do ano que
vem. Portanto, tivemos uma primeira receita revista pelos parâmetros menores do que a receita
prevista originalmente na peça orçamentária. Essa perda foi acentuada também pela revisão da
receita dos royalties, porque, se o câmbio está caindo e a cotação do barril de petróleo também está
caindo internacionalmente, esses fatores afetam para baixo a receita dos royalties do Governo. E
isso foi atualizado para baixo também na estimativa de receita.

Para nossa felicidade, podemos encontrar fontes de receita em outros tributos. Trabalhamos
a revisão da CIDE, Deputado Alberto Goldman, e o jogo está combinado.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Haverá aumento mesmo então?
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Não, é a correção do valor específico da CIDE.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Por tarifa.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sabe V.Exa. que a CIDE não trabalha com percentual
sobre o preço do petróleo, mas com valor fixo. É natural e razoável que se atualize esse valor, dado
que o Congresso Nacional permitiu variação de tarifa razoável.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Mas não é atualização.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – É atualização com os valores, com a correção

monetária, com a inflação deste ano. Dez por cento é o que foi feito, e fizemos o mesmo para fumo e
bebidas, também. Houve, sim, adequação da receita à MP da COFINS.

E o que fizemos quanto à história da COFINS? Não inventamos nada. Fizemos a mesma
coisa que o Governo passado fez. Adotou-se uma alíquota única, o que beneficia enormemente os
setores produtivos, que por muitos anos reivindicaram o fim da cumulatividade da COFINS.
Observamos a variação da receita da COFINS em relação ao PIS alterado no ano passado, cuja
cumulatividade também se encerrou no ano passado, em relação à CIDE deste ano, e aplicamos a
correção de receitas. Não há aumento permanente de carga tributária da COFINS. O que há, sim, é
aumento de receita temporário, como aconteceu com o PIS, fruto de uma série de fatores que não
vou aqui discutir. Ao longo do ano, esses valores tendem a cair, convergindo para os valores
históricos corrigidos naturalmente da COFINS.

Tudo nos leva a crer que o Governo acertou no estabelecimento da alíquota não cumulativa
da COFINS, porque ela foi desenvolvida pela mesma Receita Federal que estabeleceu a alíquota do
PIS no passado.

É importante registrar que, neste ano, a carga tributária da sociedade brasileira está caindo.
Houve queda de 1,6%, porque, no ano passado, também houve 20 bilhões de reais de receitas
atípicas, entre outras, que não estão realizando-se neste ano.

Portanto, trabalhamos com a devida seriedade. Debatemos o assunto à exaustão no Comitê
de Avaliação da Receita Orçamentária e procuramos realizar estimativa de receitas com muita
precisão. Se houver, eventualmente, algum tipo de contingenciamento no próximo ano, será apenas
por medida cautelar, para que o Governo possa observar melhor as receitas, porque incluímos
receitas atípicas, observando a série histórica de receitas atípicas.

Poderá ocorrer de o Poder Executivo, no início do ano, fazer algum tipo de
contingenciamento apenas para poder dar conta de uma observação melhor da arrecadação ao
longo do ano, garantindo o equilíbrio fiscal do Governo.

A maior parte das receitas geradas foi transferida para Estados e Municípios pela reforma
tributária e pelas transferências constitucionais garantidas, e pudemos produzir algum saldo
líquido para dar conta do desafio de atender às emendas das Sras. e dos Srs. Parlamentares.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Em votação o relatório do Comitê de

Avaliação da Receita Orçamentária, com alterações decorrentes do adendo das erratas
apresentadas.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O PSDB vota contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - O relatório está em votação na

representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Voto contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Votação individual.
Votam contra os Srs. Deputados Alberto Goldman, Rodrigo Maia, Antonio Carlos Mendes

Thame, Bismarck Maia, Paulo Kobayashi, Helenildo Ribeiro e Narcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente.
(Não identificado) - Quem está pedindo verificação de votação?
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente.
Não há apoiamento dos companheiros do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Não há apoiamento para verificação.
(Não identificado) - É preciso dar os nomes, para votar depois.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Vamos proceder à verificação.
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Há apoiamento dos Deputados Rodrigo Maia, Bismarck Maia, Antonio Carlos Mendes
Thame, Virgílio Guimarães, Paulo Kobayashi, Ricardo Barros e Helenildo Ribeiro.

Portanto, vamos proceder à verificação.
O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO - Receita só tem validade com votação nominal.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, poderíamos até ter feito um

requerimento de votação nominal, e não teria havido problema nenhum.
Esclareço que, desde o início, houve acordo para que a votação fosse nominal. Mesmo que

não houvesse o interstício de uma hora, não faríamos verificação e aprovaríamos um requerimento
de votação nominal. Houve acordo nesse sentido, mas como caminhou para o pedido de verificação,
fiz questão de dar meu apoiamento, porque os acordos existem para ser cumpridos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Vamos dar início à verificação.
Concedo a palavra ao Deputado Jovair Arantes, para que faça o escrutínio.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Votação na Câmara dos Deputados.
Partido dos Trabalhadores:
Deputado Ary Vanazzi.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - “Sim”, Sr. Presidente. Voto com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - “Sim”, voto com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - “Sim”, com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado João Grandão.
 O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - “Sim”, com o Relator, sem sombra de dúvida.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado João Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - “Sim”, Sr. Presidente. Voto com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Paulo Bernardo.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - “Sim”, Sr. Presidente, com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Vignatti.
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - “Sim”, com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - “Sim”, com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Por um Brasil grande, “sim”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O PT está completo.
PFL:
Deputado Carlos Melles.
O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - “Sim”, com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - “Sim”, ressalvando o meu protesto contra o

aumento da carga tributária.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - “Não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Lael Varella. (Pausa.) Ausente.
Deputado Gilmar Machado. (Pausa.) Ausente.
Deputado Osvaldo Coelho.
O SR. DEPUTADO OSVALDO COELHO - “Sim”, com o Relator.
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O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - “Sim”, com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - “Não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Temos duas vagas no PFL.
PMDB:
Deputado José Borba.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - “Sim”, Sr. Presidente, com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado José Priante. (Pausa.) Ausente.
Deputado Marcelino Fraga. (Pausa.) Ausente.
Deputado Mauro Lopes. (Pausa.) Ausente.
Deputado Olavo Calheiros. (Pausa.) Ausente.
Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - “Sim”, com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - “Sim”, com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Tadeu Filippelli.
O SR. DEPUTADO TADEU FILIPPELLI - “Sim”, com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - “Sim”, com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Há 4 Srs. Deputados do PMDB ausentes.
PSDB:
Deputado Anivaldo Vale. (Pausa.) Ausente.
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME - “Não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - “Não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Eduardo Gomes.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - “Não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Helenildo Ribeiro.
O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO - “Não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - “Não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputada Professora Raquel Teixeira. (Pausa.)

Ausente.
Deputado Rafael Guerra.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - “Não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Temos duas vagas no PSDB.
PP:
Deputado Francisco Dornelles.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Nelson Meurer. (Pausa.) Ausente.
Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - “Sim”, com ressalva, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Roberto Balestra. (Pausa.) Ausente.
Temos duas vagas no PP.
PTB:
Deputado Eduardo Seabra. (Pausa.) Ausente.
Deputada Elaine Costa. (Pausa.) Ausente.
Deputado José Carlos Elias. (Pausa.) Ausente.
Deputado José Chaves. (Pausa.) Ausente.
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Deputado Jovair Arantes. “Sim”.
Temos 4 vagas no PTB.
PL:
Deputado Humberto Michiles. (Pausa.) Ausente.
Deputado João Leão. (Pausa.) Ausente.
Deputado Milton Monti.
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Wellington Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Temos uma vaga no PL.
PSB:
Deputado Alexandre Cardoso. (Pausa.) Ausente.
Deputado Givaldo Carimbão. (Pausa.) Ausente.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, aviso que começou a Ordem do Dia na

Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Pastor Francisco Olímpio.
O SR. DEPUTADO PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO - “Sim”, com o Relator, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Renato Casagrande.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - PPS:
Deputado Cezar Silvestri. (Pausa.) Ausente.
Deputado Geraldo Resende.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - “Sim”, Sr. Presidente, com o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Temos uma vaga no PPS.
(Não identificado) - Estou pronto a ocupá-la, Deputado Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - PDT:
Deputado Dr. Hélio. (Pausa.) Ausente.
Deputado Mário Heringer. (Pausa.) Ausente.
Há duas vagas no PDT.
PCdoB:
Deputado Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - PRONA:
Deputado Amauri Robledo Gasques. (Pausa.) Ausente.
PV:
Deputado Leonardo Mattos. (Pausa.) Ausente.
PMN:
Deputado Jackson Barreto. (Pausa.) Ausente.
Há algum titular do PFL que não tenha votado?
PFL:
Deputado Lael Varella. (Pausa.) Ausente.
Deputado José Carlos Machado. (Pausa.) Ausente.
Passo a chamar os suplentes.
Deputado Carlos Nader. (Pausa.) Ausente.
Deputada Laura Carneiro. (Pausa.) Ausente.
Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, apesar de considerar que o relatório

aumenta a carga tributária, o que é indesejável — e essa é uma bandeira do PFL —, eu não poderia
deixar de reconhecer o esforço feito pelo Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária. Portanto,
nosso voto é favorável.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Deputado Luiz Carreira vota “sim”.
Deputado João Batista. (Pausa.) Ausente.
Deputado Fernando de Fabinho. (Pausa.) Ausente.
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Deputada Kátia Abreu. (Pausa.) Ausente.
Deputado Marcos Abramo.
O SR. DEPUTADO MARCOS ABRAMO - “Não”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Está completo o PFL.
PMDB:
Deputado José Priante. (Pausa.) Ausente.
Deputado Marcelino Fraga. (Pausa.) Ausente.
Deputado Mauro Lopes.
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Olavo Calheiros.
O SR. DEPUTADO OLAVO CALHEIROS - “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Há duas vagas no PMDB.
Deputado Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - “Sim”, com o Relator, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Silas Brasileiro.
O SR. DEPUTADO SILAS BRASILEIRO - “Sim”, com o Relator, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Completo o PMDB.
Há duas vagas no PSDB.
Deputado Anivaldo Vale. (Pausa.) Ausente.
Deputada Professora Raquel Teixeira. (Pausa.) Ausente.
Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - “Não”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Paulo Kobayashi. (Pausa.) Ausente.
Deputado Antonio Cambraia. (Pausa.) Ausente.
Deputado Manoel Salviano. (Pausa.) Ausente.
Deputado João Castelo (Pausa.) Ausente.
Deputado Ronaldo Dimas. (Pausa.) Ausente.
Deputado Eduardo Paes. (Pausa.) Ausente.
Deputado João Almeida. (Pausa.) Ausente.
PP:
Deputado Nelson Meurer.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Roberto Balestra. (Pausa.) Ausente.
Há uma vaga no PP.
Deputado Leonardo Vilela. (Pausa.) Ausente.
Deputado Dr. Benedito Dias. (Pausa.) Ausente.
Deputado Dr. Heleno. (Pausa.) Ausente.
Deputado Herculano Anghinetti. (Pausa.) Ausente.
Deputado Mário Negromonte. (Pausa.) Ausente.
Deputado Benedito de Lira. (Pausa.) Ausente.
PTB:
Deputado Eduardo Seabra. (Pausa.) Ausente.
Deputada Elaine Costa. (Pausa.) Ausente.
Deputado José Carlos Elias. (Pausa.) Ausente.
Deputado José Chaves. (Pausa.) Ausente.
Passo à chamada dos suplentes do PTB:
Deputado Alex Canziani. (Pausa.) Ausente.
Deputado Homero Barreto. (Pausa.) Ausente.
Deputado Josué Bengtson. (Pausa.) Ausente.
Deputado Neuton Lima. (Pausa.) Ausente.
Deputado Pedro Fernandes. (Pausa.) Ausente.
Suplentes do PL:
Deputado Humberto Michiles. (Pausa.) Ausente.
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Deputado Welinton Fagundes. (Pausa.) Ausente.
Deputado Almir Moura. (Pausa.) Ausente.
Deputado Heleno Silva.
O SR. DEPUTADO HELENO SILVA - “Sim”.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - PSB:
Deputado Alexandre Cardoso. (Pausa.) Ausente.
Deputado Givaldo Carimbão. (Pausa.) Ausente.
Deputado Beto Albuquerque. (Pausa.) Ausente.
Deputado Gonzaga Patriota. (Pausa.) Ausente.
PPS:
Deputado Cezar Silvestri. (Pausa.) Ausente.
Deputado Agnaldo Muniz. (Pausa.) Ausente.
Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, em nenhum momento esse

relatório aumenta a carga tributária. Em razão disso, o PPS vota “sim”, acompanhando o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - PDT:
Deputado Dr. Hélio. (Pausa.) Ausente.
Deputado Mário Heringer. (Pausa.) Ausente.
Deputado André Zacharow. (Pausa.) Ausente.
Deputado Manato. (Pausa.) Ausente.
Suplentes do PRONA:
Deputado Elimar Máximo Damasceno. (Pausa.) Ausente.
Deputado Edson Duarte. (Pausa.) Ausente.
Suplentes do PMN:
Deputada Lúcia Braga. (Pausa.) Ausente.
Está encerrada a votação, Sr. Presidente.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Declaro encerrada a votação.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Gostaria de declarar o meu voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Ainda não passamos à votação no

Senado Federal.
Registro a presença, em nosso plenário, do Dr. Jorge Viana, Governador do Estado do Acre.

(Palmas.)
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, votaram 51 Srs. Deputados, com o

seguinte resultado: 41 votos “sim” e 10 votos “não”.
Está aprovada a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Aprovada na Câmara dos Deputados

por 41 votos contra 10.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero agradecer ao

Sr. Relator, Deputado Jorge Bittar, ter-me convidado para compor o Comitê de Avaliação da Receita
Orçamentária. Após convidada, levei o convite à Liderança do PSDB, meu partido, e o Líder,
Senador Arthur Virgílio, indicou-me para representar o Senado da República no comitê.

Concordo com as posições do PSDB na Câmara dos Deputados sobre a receita aumentar
realmente a carga tributária. Estávamos no Comitê da Receita não para entrar no mérito da carga
tributária, mas para analisar a receita.

Dou meu testemunho da justeza, da dignidade e da correção do nosso Relator. Por isso,
concordei com S.Exa. em todos os pontos levantados.

O que estou dizendo neste momento foi por mim apresentado internamente no partido.
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Dou ao Relator nosso voto de confiança. Esperamos que o relatório seja o mais justo
possível, naturalmente dentro das limitações existentes, mas, pelo que conhecemos da sua
trajetória, acreditamos que o relatório será sério, honesto, justo e, sem dúvida nenhuma, dignificará
esta Casa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a suspensão da reunião, já que

começou a Ordem do Dia na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, sobre a questão levantada pelo

Deputado Rodrigo Maia, quero fazer um apelo não só a S.Exa., mas a todos os Parlamentares
presentes. O Presidente João Paulo Cunha está esperando somente que concluamos este trabalho,
para que possa dar seqüência aos trabalhos. Os Srs. Líderes estão encaminhando. Falta apenas a
votação dos destaques do setor de educação, do Deputado Narcio Rodrigues. Como já existe o
entendimento de que o Relator-Geral vai absorver os destaques, apelo no sentido de que o Deputado
Narcio Rodrigues possa relatá-los e os votemos, como fizemos com os outros. Assim, encerraríamos
essa parte, para aguardar o relatório geral do Deputado Jorge Bittar. É o apelo que faço. O
Deputado João Paulo Cunha está aguardando que possamos fazer isso. Aí, sim, S.Exa. colocará em
votação.

O Deputado Rodrigo Maia, assim como os demais, não perderá a votação no plenário.
É o apelo que faço, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, a Oposição dá a mão, o Governo quer o

braço. No processo de votação desta matéria, já estava iniciada a Ordem do Dia no Senado e em
início na Câmara dos Deputados. E, mesmo sabendo disso, a Oposição terminou-a. Já fizemos
nossa concessão, e, por isso, peço a suspensão desta reunião, para que não prejudiquemos o
trabalho desta Comissão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, estou há 4 anos consecutivos nesta

Comissão, e já passamos por situações piores do que esta. Todos sabemos que os destaques não
serão aceitos. Todos sabemos que será uma votação simples, que durará no máximo 10 ou 15
minutos.

Sr. Presidente, estou falando como alguém que já esteve nesta Comissão de Orçamento,
onde o Partido dos Trabalhadores já suportou coisas piores. Considero intransigência a ação da
Oposição, e oposição não se faz com intransigência.

É um apelo que fazemos, Sr. Presidente, nós, que hoje somos governo, e que cedemos muitas
vezes nesta Comissão de Orçamento. O apelo é por 3 minutos. Se não for aceito, é algo que
podemos chamar de outro nome.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, não considero intransigência a votação

ter sido feita ao mesmo tempo em que há Ordem do Dia no Senado Federal. Por isso, peço
suspensão desta reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Suspenderemos esta reunião em
função do início da Ordem do Dia na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

A continuação da reunião está marcada para as 20h.
Está suspensa a reunião.
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(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Está reiniciada a 27ª reunião ordinária
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das
matérias constantes das Pautas nºs 37, 39, 40 e 41, que tratam dos destaques ao relatório setorial
da Área Temática Educação.

Com a palavra a ilustre Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, enquanto o Relator-Setorial,

Deputado Narcio Rodrigues, não chega, aproveito para fazer algumas observações.
A bancada do Rio de Janeiro apresentou alguns destaques. Valores irrisórios foram

destinados ao nosso Estado, especialmente ao Estádio Olímpico, que está sendo construído na
cidade do Rio de Janeiro para o Pan-Americano.

Houve 4 cancelamentos de projeto de implementação de unidades de enriquecimento de
urânio no Município de Resende, nos seguintes valores: R$1.202.000, R$1.051.758, R$1.197.991 e
R$1.048.242. Foi feito um corte no Orçamento como se os recursos não tivessem nenhuma
importância para o projeto de enriquecimento de urânio e para o Brasil. Na verdade, trata-se de
combustível que servirá para Angra III também, e o projeto é da Marinha.

É um absurdo a bancada do Rio de Janeiro receber R$12 milhões e R$5 milhões serem
estornados no relatório inicial do Deputado Narcio Rodrigues. Sei que o Comitê de Emendas tem a
maior boa vontade com o nosso Estado, mas é bom que se saiba que, além dos R$25 milhões de
Angra, mais R$5 milhões do projeto de enriquecimento de urânio nos foram retirados.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Deputada Laura Carneiro, certamente isso acontece
porque os 2 Relatores, tanto o do PPA, quanto o do Orçamento, não são do Rio de Janeiro. Por essa
razão, estamos perdendo receita na proposta inicial apresentada pelo Governo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A nossa única chance é o Deputado Jorge Bittar
modificar o relatório, não só porque S.Exa. é do Rio de Janeiro, mas porque o Estado está sofrendo
o que sempre sofreu ao longo da sua história. O Rio de Janeiro é o Estado em que o Presidente Lula
obteve a segunda maior votação. Não seria justo que não houvesse uma modificação.

Sr. Presidente, para o CEFET e para a Escola Técnica da Zona Oeste restarão cerca de R$5,7
milhões, o que não significa absolutamente nada. Com esse valor não se começa o trabalho. Para o
Estádio Olímpico, obra da maior importância para o Pan-Americano, especificamente para o Rio de
Janeiro, por causa dos jogos olímpicos e, quem sabe, de uma vitória em 2012, apenas passaremos,
mesmo assim com meu esforço e o dos Deputados Rodrigo Maia, Luiz Sérgio e de outros
companheiros da bancada, de R$7,5 milhões para R$8,3 milhões, o que também não é suficiente. O
Estádio Olímpico custará R$86 milhões. E o Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Cesar Maia, já
iniciou, com recursos da Prefeitura, a obra, tão importante para a nossa cidade.

Sr. Presidente, gostaria ainda de dizer que foi autor o Senador Roberto Saturnino, Relator do
PPA, de emenda da maior importância para as universidades brasileiras. Mesmo assim tivemos
valores irrisórios.

Tenho ainda algumas dúvidas. Segundo o relatório setorial do Deputado Narcio Rodrigues,
há descumprimento da lei do FUNDEF. É pena que S.Exa. não esteja aqui. Pelos dados de que
disponho, há uma perda de 4,3 bilhões, necessários à complementação, para cumprimento da lei do
FUNDEF. É mais ou menos o que aconteceu no setor de saúde. Abaixa a per capita, Estados e
Municípios sofrem, e a União ganha, em detrimento das políticas localizadas.

Na tabela da pág. 28, gostaria de entender o que são CVTs, CENEGs e que projetos estão
acoplados ao de arte e cultura, com 23 milhões — e há pedido para subir para 50 milhões. Não
consigo saber o porquê desse dinheiro. Há uma disparidade: ao mesmo tempo em que telemedicina
tem 10 milhões, sugerindo subir para 15 milhões, o CONCEFET, que engloba os CEFETs, tem 3
milhões.

Criamos Frente Parlamentar específica para tratar da educação tecnológica. Nem com o
esforço dos seus vários integrantes conseguimos mais verba. O valor adjudicado pelo Deputado
Narcio Rodrigues é de 3 milhões para todos os CONCEFETs. Em compensação, para a telemedicina
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são destinados 10 milhões; para arte e cultura, 23 milhões; e para esse CENEG, que não sei bem o
que é, 14 milhões.

Pelo que entendi, há destaque do PFL que visa liberar esses recursos. Se forem liberados, o
ideal seria que os alocássemos para a questão do urânio e os 10 milhões que sobram para os
CONCEFETs ou para a complementação do FUNDEF.

Sr. Presidente, este é um dos relatórios mais importante que votamos. As pessoas ainda não
estão determinadas, na medida em que o Relator não volta. Espero que S.Exa. venha ao plenário o
mais breve possível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Pela ordem, tem a palavra o Sr.
Deputado Bismarck Maia.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, o Deputado Ricardo Barros pediu
pela ordem primeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo
Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, estamos fazendo o máximo esforço
para cumprir o prazo da prorrogação concedido pelos Presidentes José Sarney e João Paulo Cunha
ao Congresso Nacional para votar o Orçamento, mas é visível a dificuldade em cumpri-lo.

Ao consultar a Consultoria e outros colegas mais experientes da Comissão, concluo que, se
terminarmos hoje a votação dos destaques, teremos a possibilidade, no máximo e na melhor das
hipóteses, de, sexta-feira à noite, encaminhar o relatório do Deputado Jorge Bittar à gráfica, para
ser distribuído no sábado. Sugiro que negociemos com os Líderes da Comissão para, na próxima
segunda-feira, votar o relatório na Comissão e, na terça-feira, ao meio-dia, em sessão do Congresso
Nacional, concluir os trabalhos. Não há, na minha opinião, condição técnica de isso acontecer antes
desse prazo. É preciso negociar com os Presidentes José Sarney e João Paulo Cunha a prorrogação
da convocação do Congresso Nacional.

Quanto ao relatório do Deputado Narcio Rodrigues, o Comitê de Emendas fez grande esforço
e também S.Exa. para viabilizar os cortes — elevadíssimos nas emendas de Comissão, 61 milhões
de reais — e posteriormente aplicá-los seguindo critério aceito por todas as bancadas, dando piso de
2 milhões para cada emenda, distribuindo proporcionalmente aos Estados na média histórica,
critério adotado tanto para o PPA, quanto para o Orçamento da União.

Solicito aos companheiros da Comissão que aprovem o relatório do Deputado Narcio
Rodrigues a partir do adendo que fez, com as modificações da distribuição dos recursos feitos no
corte de 61 milhões, para que pudéssemos, aprovado o relatório, votar os destaques. Poderíamos,
dessa maneira, encerrar todos os trabalhos preliminares da Comissão, até a confecção do relatório
final.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. me concede um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Neste momento não é possível

conceder aparte, Deputada Laura Carneiro.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, antes de encerrar o

encaminhamento da votação dos destaques ao relatório do Deputado Narcio Rodrigues, registro que
o per capita da saúde, como foi levantado aqui, e vários colegas e eu fizemos pronunciamentos,
realmente precisa ser alterado.

Louvo o trabalho do Deputado Rafael Guerra, Presidente da Frente Parlamentar da Saúde,
que colocou os números no lugar e redistribuiu os 2,3 bilhões que o Ministério pretendia manter
sob seu controle, para aplicação discricionária no per capita de todos os Estados, o que promove um
acréscimo, por exemplo, da ordem de 313 milhões para Alagoas, de 320 milhões para o Amazonas,
de 1 bilhão e 300 para a Bahia...

(Não identificado) - Cento e vinte e oito milhões.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Com os acréscimos de MAC mais PAB, vamos para

o valor de 1 bilhão e 316 milhões. Acréscimos, já somados MAC e PAB. Aquele mínimo de 64, que
era o per capita, se não me engano, do Amapá, vai para 102 reais. É muito importante a
distribuição dos recursos adequadamente.
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Como, democraticamente, solicitamos ao Deputado Narcio Rodrigues correção em seu
relatório, a Comissão solicita também ao Senador Fernando Bezerra e ao Governo especialmente,
que enviou a mensagem dessa forma, que redistribua os recursos para os Estados, mantendo sob
controle do Orçamento da União não os 2 bilhões, 375, mas os 170 milhões que, em média, eram
mantidos sob o controle do Ministério para distribuição. Com isso, teríamos aumento do per capita
em todos os Estados em relação ao ano passado.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu tenho uma dúvida, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Informo ao Plenário que amanhã, às

14h30min, na sala de reuniões da Presidência da Comissão, faremos reunião com os Srs. Líderes —
e já os estamos convocando —, para definir o calendário para votação do relatório geral na
Comissão e no plenário do Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente, para esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Pela ordem e inscrito, tem a palavra o

Deputado Bismarck Maia.
O Deputado João Leão quer se inscrever para falar? (Pausa.) Então inscreva o Deputado

João Leão.
Com a palavra o Deputado Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - O Deputado João Leão já estava aqui há 1 hora. Com

certeza, não havia ninguém na Comissão para inscrevê-lo. Por isso, foi embora.
Sr. Presidente, gostaria, primeiramente, de fazer coro com os Parlamentares que me

antecederam, quanto à questão do corte de verbas. A Deputada Laura Carneiro citou muito bem —
e isso vai respaldar inclusive o mérito da minha palavra neste momento — a questão do corte, de
acordo com a legislação, do FUNDEF.

Isso tem atacado a política de educação de várias Unidades da Federação, principalmente da
minha, que vem bancando essa diferença no que pode, um Estado que tem dificuldades, pobre, que
vê no FUNDEF a grande modificação para o setor educacional.

Com relação também à questão do per capita da saúde, louvo o trabalho do nosso colega de
partido Deputado Rafael Guerra, que tem demonstrado muito afinco em luta muito grande contra
os cortes que o Governo quer implementar contra a saúde e contra o SUS.

Esperamos que todos os companheiros, independentemente de partido, lembrem e vejam
quanto cada um dos seus Estados está perdendo com relação ao seu per capita, porque o Ministério
da Saúde quer centralizar recursos, o que não é bom. Afinal de contas, os Estados é que sabem
melhor como aplicar recursos para a saúde.

Parabéns, Deputado Rafael Guerra, mais uma vez, pelo seu trabalho! Tenho certeza de que
haverá de ser vencedor, para o bem do Brasil.

Essas 2 questões, os cortes do FUNDEF e da saúde, embasam questão que eu levanto para o
Sr. Relator, Deputado Narcio Rodrigues, no momento em que estamos tratando de pontos
fundamentais: saúde e educação.

Quanto à educação, falamos do FUNDEF, do ensino básico, do 1º grau. Mas, Sr. Relator,
peço sua atenção para os destaques que apresentamos, porque vimos os recursos feitos por emenda
da bancada do Ceará — e falo agora em seu nome —, em favor da Universidade Federal do Ceará —
no relatório inicial, um valor ínfimo. A bancada está fazendo um trabalho que não deveria ser de
sua responsabilidade neste momento, e, sim, do Poder Executivo, alocando recursos necessários
para a universidade, para não deixar acontecer o que de fato está acontecendo. Razão pela qual
apresentamos emenda, que não foi contemplada.

Sr. Relator, neste momento, peço sua atenção para o destaque que apresentamos,
restabelecendo o crédito da Universidade Federal do Ceará, que, como outras, formou grandes
homens e mulheres pelo Brasil afora e hoje passa por necessidades: falta de pagamento de energia e
de água e falta de investimentos.
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Chamo a atenção do Relator e de todos os nobres pares para os destaques que
apresentamos, que esperamos sejam aprovados, contemplando a Universidade Federal do Ceará,
que tantos serviços tem prestado, como outras universidades pelo Brasil afora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado Virgílio

Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, faço uma sugestão: uma vez

que já temos acordo de plenário e condições para votar agora, que imediatamente passemos à
votação do que nos resta, sem prejuízo de permanecer aqui, para discutir cronograma e outras
questões que preocupam o conjunto da Comissão. A sugestão, sem querer prejudicar ninguém, é a
de que, de imediato, passemos à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Por proposição do Deputado Virgílio
Guimarães, vamos passar à votação dos destaques. Em seguida...

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Relator, Sr. Presidente, a minha...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Pela ordem, tem a palavra o Deputado

João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Tenho proposição para os membros da Comissão, a

Presidência e o Relator, para podermos agilizar o processo de votação que vai acontecer aqui e
agora.

Todos sabemos — sou membro do Comitê de Emendas — que o Relator não tem mais 1 real
para dar para nenhum desses destaques. Tenho proposição para os Srs. Parlamentares saírem
daqui satisfeitos e o Relator sair feliz, dizendo que atendeu a todos nós. De que maneira poderíamos
fazer?

Permite-nos o Regimento que coloquemos em bloco todos os destaques de uma só vez, e o
Relator faça deles indicação ao Relator-Geral. Então, vamos ao Relator-Geral, por indicação, discuti-
los no relatório final.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Meu caro Deputado João Leão, não é
possível acatar sua sugestão, embora cerebral, como sempre.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Por que não? Legalmente, pode.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Não pode porque o Relator-Setorial

precisa concluir seu relatório. Para que o Relator-Geral do Orçamento possa recebê-lo, precisar ser
votado e concluída a votação nessa etapa.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, permita-me contestá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Pois não. Com a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O Relator-Setorial pode fazer qualquer indicação ao

Relator-Geral. É claro e evidente. Então, vai pegar o valor da emenda que está no destaque e levá-lo
como sua indicação ao Relator-Geral, que acatará ou não os destaques propostos. Mas vamos ter
oportunidade de que essa indicação já esteja na mão.

O processo aqui seria de uma agilidade tremenda, porque vamos discutir destaque por
destaque. Está aqui o PFL querendo discutir, e com o PTB e o PL, meu partido, sabendo que o
Relator-Setorial fez essas indicações ao Relator-Geral, é perfeitamente plausível. No Regimento
Interno, não há nada que impeça a proposição que estou fazendo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Tem a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - A proposta do Deputado João Leão é totalmente inócua,

porque o Relator-Geral não pode acatar destaques apresentados em sub-relatoria. Eles têm de ser
apresentados ao Relator-Geral. V.Exa. respondeu muito bem à questão.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Pela ordem, tem a palavra o Deputado

Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, o Deputado Alberto Goldman, Líder

do PSDB nesta Comissão, levantou questão de ordem, que procede. O Presidente João Paulo Cunha
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já informou que o Plenário vai levar mais ou menos meia hora para concluir seus trabalhos.
Evidentemente, durante esse tempo, não poderemos deliberar aqui.

Sugiro que dialoguemos sobre outros temas e, daqui a 30 minutos, votemos o relatório do
Deputado Narcio Rodrigues. Podemos conversar, discutir, mas deliberar só daqui a 30 minutos,
quando se encerrarem os trabalhos do plenário. Vamos discutir a matéria, debatê-la, e, daqui a 30
minutos, votá-la.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Volto à lista dos inscritos, concedendo

a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, também estou inscrita.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, minha intervenção é no sentido

da discussão sobre nosso cronograma de trabalho, tema que o Deputado Ricardo Barros já
abordou.

Sei que haverá amanhã reunião dos Líderes partidários desta Comissão para discutir
inclusive o cronograma de trabalho. Mas, amanhã pela manhã, teremos convocação extraordinária
para votar matéria importante no plenário da Câmara dos Deputados, a Medida Provisória nº 135,
que trata da COFINS, após o quê, provavelmente, haverá esvaziamento natural da Casa.

Portanto, se for necessário que haja prorrogação da sessão legislativa até terça-feira,
deveríamos conversar hoje ainda com os Presidentes João Paulo Cunha e José Sarney, porque, para
improvisar uma prorrogação para o fim de semana, sobretudo para os Deputados que moram nas
regiões de turismo — e aproveito para fazer propaganda do belíssimo turismo nordestino e dizer que
o Centro-Sul e as agências internacionais direcionam para lá e para o Rio de Janeiro seus fluxos
turísticos —, teremos dificuldade de transporte aéreo. Se houver convocação para segunda e terça-
feira, sem deliberação agora nesse sentido, teremos dificuldade para marcar passagens e para
presença. Não é questão de boa ou má vontade. Temos de resolver isso agora ou pelo menos dar um
indicativo muito forte para os Presidentes das duas Casas a respeito disso.

O Deputado Ricardo Barros já fez os cálculos. Com muita boa vontade, sem obstrução, sem
nenhum tipo de problema político, teríamos que já, por prudência, reservar até terça-feira.
Proponho que aproveitemos esse tempo, para que não fiquemos dependendo da reunião de amanhã,
à tarde. Se esse for o caminho, deveríamos levar hoje mesmo às Presidências um pleito nesse
sentido.

Era o que gostaria de dizer, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão

de ordem sobre a mesma matéria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Estou recebendo a informação da

nossa Assessoria de que o relatório do Deputado Jorge Bittar só será entregue para a Comissão
encaminhar para a gráfica na sexta-feira.

Conforme disse o Deputado Ricardo Barros, na sala da Presidência, não há condição de se
fazer a apreciação do relatório amanhã ou sexta-feira, não há condições técnicas para a publicação.
A informação que temos é de que o PPA pode sair amanhã ou depois de amanhã. Mas acredito que,
neste momento, a principal peça seria a do Orçamento. O PPA pode ser votado no início do ano que
vem.

Vou comunicar-me com o Presidente, Senador Gilberto Mestrinho. Deputado Virgílio
Guimarães, S.Exa. já me pediu para convocar reunião dos Líderes para amanhã, às 14h30min, e
definir o cronograma. Em função dessa situação já conhecida por todos, nós nos curvamos, em
função da exigüidade do tempo, vamos comunicar-nos com S.Exa., para que providências sejam
tomadas ou para que me oriente a tomar uma decisão. Gostaria que V.Exa. providenciasse a vinda
agora do Relator, Deputado Jorge Bittar, a esta Comissão.

Pela ordem, concedo a palavra ao Líder, Senador Almir Lando.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, estamos num

momento difícil dessa longa e penosa caminhada da Comissão Mista de Orçamento. Agora, havemos
de aqui fazer uma reflexão e um pacto entre nós mesmos. A Nação espera uma solução rápida para
a questão orçamentária, anseia pelo Orçamento, e não podemos deixar de atender, com celeridade,
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àquilo que hoje se transforma em necessidade imperiosa do povo brasileiro. A responsabilidade é
nossa. Devemos estabelecer um pacto, se realmente queremos oferecer ao País o Orçamento.

Entendo que a resposta é positiva, mas depende do esforço de cada um. Não há dúvidas de
que não temos condições materiais para apreciar o relatório geral até sábado, porque ainda estamos
votando o último relatório setorial. Essa tarefa implica análise, reprodução dos textos e publicação.
Por mais que saibamos que é necessário o entendimento e abdiquemos de alguns prazos
regimentais, não há condições materiais para adiantar a apreciação do relatório geral, infelizmente.

Também já fui Relator-Geral. Conheço o que significa esse processamento, esse processo.
Teremos de definir com responsabilidade. Gostaria de saber se queremos discutir a matéria ou se
não é do interesse de ninguém.

Agradeço a atenção a todos.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. pode retomar a pauta.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado Rodrigo

Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, sei que posso dizer, em nome dos

Parlamentares do meu partido, que o PFL estará presente sábado, domingo, segunda, terça e
quarta-feira, para discutir, como está discutindo hoje, o relatório geral, fazer críticas e votar, da
forma que considerar melhor para o Brasil, por acordo ou nominalmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, o Deputado Ricardo Barros trouxe a esta

Comissão preocupação que deve ser decidida: prorrogação ou renovação, como determinar o
Regimento Interno do Congresso Nacional, da autoconvocação, para que possamos aprovar o
Orçamento e, se possível, o Plano Plurianual nos dois primeiros dias da próxima semana. Há
interesse de todos. O Líder Amir Lando faz essa convocação. É importante que nos posicionemos.
Não vemos oportunidade para que aconteça antes do término da autoconvocação.

Mais uma vez aproveitando a presença do ilustre Relator, Deputado Narcio Rodrigues, faço
apelo patético a S.Exa. no sentido de que revise o relatório e atenda aos destaques às emendas
apresentados, no sentido de melhorar questão fundamental para o País, a educação. Estamos
votando seu orçamento para o próximo ano.

Temos já o posicionamento de diversos Parlamentares, demonstrando o quanto os Estados
estão perdendo com o FUNDEF. O Ceará há pouco se pronunciou por meio do Deputado Bismarck
Maia, e nós já nos pronunciamos. A Bahia vem perdendo recursos vultosos, seus Municípios, em
relação ao não-cumprimento da Lei do FUNDEF, do repasse per capita aluno/ano. Isso se
transforma em ilegalidade, muito bem abordada pelo Relator em seu relatório. Podemos corrigir
essa ilegalidade no relatório da sub-relatoria. Deputado Narcio Rodrigues, apelo a V.Exa. para que
corrija isso, pois nosso Estado perde recursos vultosos com o não-cumprimento por parte da União
de lei federal.

Que os destaques apresentados pela nossa bancada recebam atenção no sentido de
recompor recursos subtraídos, por meio do sub-relatório, à proposta governamental, como também
a emenda da nossa bancada, que foi apresentada. Foi aceito, por acréscimo, certo valor por parte da
sub-relatoria, que, no primeiro adendo, fez cortes e, no segundo, recompôs apenas um piso de
pouco mais de 1 milhão de reais, e não de 2 milhões, como disse o Deputado Ricardo Barros. Foram
trezentos e poucos mil reais por emenda, que realmente não recompõem praticamente nada daquilo
que foi subtraído do Adendo nº 1 do relatório apresentado pelo Sub-Relator, Deputado Narcio
Rodrigues.

É nossa análise, esperando que haja sensibilidade e compreensão por parte do Relator
Narcio Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado Jovair
Arantes.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, vou apenas fazer algumas
observações.
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Primeiramente, falo em meu nome, na condição de coordenador da bancada de Goiás, e
parabenizo o Deputado Narcio Rodrigues, porque entendemos as dificuldades que cada Sub-Relator
teve durante todo esse pleito. Cada um escolheu um tipo de critério, um tipo de ação, para elaborar
seu relatório. O Deputado Narcio Rodrigues foi muito criticado e, democrata que é, entendeu que
não era dono da razão e se dispôs a trabalhar junto com os membros desta Comissão e com o
Comitê de Emendas, para recompor uma série de prejuízos do ponto de vista de distribuição de
recursos no Brasil que, no nosso entendimento, fizemos com muita competência. Para fazer isso, foi
feito um acordo com o Relator presente, o Sub-Relator e todos os Líderes partidários, na sala do
Presidente da Comissão.

Entendemos que o Deputado Narcio Rodrigues — é entendimento meu, e até o parabenizo
por isso — foi muito sensível ao acolher toda essa possibilidade. E nós vimos que cada Relator teve
sua característica. E foi obedecido aqui, os relatórios foram aprovados. Agora cabe ao Relator-Geral
fazer algum tipo de recomposição. Se ainda há algum tipo de justiça que possa ser detectada nesse
processo, com certeza, o Relator-Geral poderá observar e resolver os problemas.

O que não é possível, no meu entendimento, é a Comissão continuar a discussão e, após ter
aprovado o relatório do Deputado Narcio Rodrigues, após ter sido feito um acordo, a Comissão ou
alguns de seus membros quererem que seja desfeito, a fim de modificar, por meio de destaques que
não estavam acordados anteriormente. O destaque é matéria de cada Deputado, e é absolutamente
importante ser apresentado, para que se faça discussão política, para que se bote o dedo na ferida,
para onde não está indo dinheiro da educação. Esse é o nosso papel.

Chamo a atenção dos companheiros Deputados para o fato de que precisamos respeitar os
acordos sempre. Parabenizamos S.Exa., que foi muito feliz no acordo.

Levanto mais uma questão. Alguns Deputados têm lembrado a emenda da Comissão de
Trabalho apresentada ao relatório do Deputado Narcio Rodrigues. A Comissão de Trabalho defende,
desde quando o Deputado Paulo Paim era integrante dela e sugeriu, quando era da Oposição, que
ela elabore programa que ajude na inclusão social da raça negra no Brasil, excluída, os afro-
descendentes.

A Comissão, suprapartidariamente, decidiu fazer e encampar esse projeto do CENEG, muito
bem elaborado, que está sendo trabalhado na Comissão de Trabalho, e tem 5 anos. A sede desse
CENEG, por acaso, é em Minas Gerais, mas não significa que o Deputado Narcio Rodrigues tenha
defendido interesse próprio, até porque todas as atividades do CENEG de Minas Gerais já estão
funcionando. Dez Unidades da Federação, entre elas Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará,
Distrito Federal, já estão implantando o programa do CENEG, de forma absolutamente satisfatória.
Esse programa é todo elaborado por meio da Fundação Cultural Palmares. Algumas pessoas
condenam o número de recursos que está lá.

O que temos de fazer, cada um na sua área, é lutar para aumentar seus recursos. É
importante que os esclarecimentos sejam feitos. Foi louvável a Deputada Laura Carneiro ter
questionado a questão do CENEG, dizendo que o Rio de Janeiro não tem. Mas deverá ter, porque é
um Estados com grande número de afro-descendentes, que precisam entrar em processo de
inclusão social. O CENEG, além de ser dirigido para os afro-descendentes, é também para os 30%
de excluídos. Em Niterói, está sendo implantado por intermédio do Deputado Carlos Santana.

Peço à Comissão que respeite o acordo firmado e parabenizo o Deputado Narcio Rodrigues
pelo relatório que fez.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Deputado Jovair Arantes, Niterói é do PT. É
coincidência ou não?

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não, porque esse programa foi implantado pelo
Governo Fernando Henrique. E eu era do PSDB.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Mas a continuidade se dá somente nas Prefeituras do
PT?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Temos a presença do Sr. Relator.
Vamos encerrar a discussão para votar os destaques do relatório setorial da área temática da
educação e depois fazer uma reunião de Líderes, na sala de reuniões da Presidência, para definir,
junto com o Relator, o cronograma para o relatório geral.
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O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Pela ordem, concedo a palavra ao

Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, solicito que o Destaque nº 253, de

minha autoria, seja apreciado em separado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concluiu, Deputado Luiz Carreira?
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sim. Só peço que seja discutido em separado o

Destaque nº 253.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Destaque nº 253 em separado.
Com a palavra o Relator, Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de

ordem. V.Exa. está dividindo por bloco a discussão dos destaques ou já a encerrou?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Não, não começou. Estávamos

simplesmente fazendo algumas avaliações a respeito do cronograma e de algumas questões.
A partir deste momento, passo a palavra ao Relator, que apresentará o parecer dos

destaques. Depois, faremos a discussão.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Peço a V.Exa. que me inscreva.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Relator, Deputado

Narcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, Sr. Relator-Geral, Sras. e Srs.

Parlamentares, acreditamos que, desde ontem à noite, a partir do momento em que compusemos o
grande entendimento que resultou na aprovação pela manhã de hoje, no nosso relatório ficou claro
que delegamos, na fase final do relatório ao Plenário, aos coordenadores de bancada e também aos
componentes do Comitê de Emendas a tarefa de fazer a redistribuição de recursos, conforme o
pacto que fizemos de alocar 61 milhões de reais para as emendas de bancada, em detrimento das
emendas de Comissão.

É claro que nos sentimos prejudicados na nossa concepção de relatório com a decisão, mas
fomos voto vencido na compreensão de que o que interessava naquele momento era compor com a
maioria.

Houve amplo entendimento de que, obedecendo a critérios técnicos, orientados pelo Comitê
de Emendas e pactuados ontem com os coordenadores de bancada, pudéssemos fazer a distribuição
integral dos 61 milhões, não permitindo que ficasse nenhum resíduo. Ficaram pactuados 2 pontos
nessa etapa. Na votação dos destaques, o primeiro ponto pactuado é que não há como o Relator
atender a destaques. O segundo é que os recursos dos Estados que tenham mais de uma emenda
poderiam ser, de acordo com a decisão dos coordenadores de bancada em comum acordo com suas
bancadas, redirecionados para as emendas que considerassem prioritárias.

Na parte da manhã, após a discussão desse entendimento, sentimos a cobrança a respeito
dos critérios que adotamos nos cortes que tivemos de fazer para permitir o atendimento das
prioridades nas emendas de Comissão, que praticamente apenas passaram por um processo de
remanejamento.

De acordo com a lógica de que tivemos 197 milhões de reais do Relator-Geral e distribuímos
191 milhões com as emendas de bancada, os recursos que alocamos em emendas de Comissão são
fruto de remanejamento dos recursos do próprio Ministério, muitos deles feitos em comum acordo
com os Ministérios.

Pela manhã, tive reunião com o Relator-Geral e informei-o de que os cortes feitos nas
emendas de Comissão aprofundavam ainda mais as dificuldades para programas estratégicos,
estruturantes e essenciais para o Brasil. O Relator, sensível aos parcos recursos que havíamos
alocado, comprometeu-se a estudar na fase final do relatório uma forma de fazer a recomposição
dos recursos.

Em relação ao corte das emendas de Comissão, atendendo a apelos feitos pelo Plenário,
entre eles os dos Deputados Gilmar Machado e José Rocha, fizemos remanejamento para
contemplar melhor o Ministério dos Esportes, que ficou prejudicado com o cancelamento das
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emendas da Comissão de Legislação Participativa, feito pelo Comitê de Emendas por inadequação
técnica.

No remanejamento, cortamos 1 milhão de reais da emenda da telemedicina, 2 milhões, 771
mil reais da emenda de projetos de arte e cultura, 300 mil reais do PROEP, 2 milhões, 550 mil reais
do programa de implantação de Unidades do Centro Nacional de Cidadania Negra. Fizemos com isso
recursos para o Ministério dos Esportes, na rubrica patrocinada pela Comissão de Turismo e
Desporto, 11 milhões e 50 mil reais, que não atenderão, como sabemos, às necessidades do
Ministério. Caberá melhorar ao Relator-Geral, a quem informei que transferiria 4 programas
fundamentais no meu relatório: as questões do PROEP, da composição dos recursos da ANDIFE,
dos recursos para manutenção das bolsas do CNPq e dos recursos necessários à implementação do
Programa Segundo Tempo.

Os 4 programas deverão ter, além de todas as outras emendas de Comissão e de bancada,
avaliação criteriosa da parte do Relator-Geral. Não tenho dúvida de que o Deputado Jorge Bittar,
até pela identidade que tem com a área de educação, ciência, tecnologia, esporte e cultura, vai
considerar as minhas indicações.

Hoje pela manhã, S.Exa. nos tranqüilizou dizendo que fará a alocação, dentro dos seus
limites, dos recursos necessários a consagrar os programas que definimos em nosso relatórios como
fundamentais.

Portanto, Sr. Presidente, o acordo feito está sendo cumprido. Os coordenadores de bancada
que quiserem remanejar recursos podem fazê-lo sem o menor problema, encaminhando isso ao
Comitê de Emendas.

Alguns casos já chegaram às mãos do Relator-Geral. Vamos encaminhar-lhe a solução do
remanejamento proposto por algumas bancadas.

Em relação aos 255 destaques apresentados, temos as seguintes decisões:
1 - Nos Destaques nº 41 e 251, estão sendo aprovadas as mudanças de ação e os subtítulos

propostos;
2 - No Destaque nº 62, está sendo aprovada a mudança de unidade orçamentária;
3 - No Destaque nº 156, está sendo aprovada a mudança de modalidade de aplicação;
4 - O Destaque nº 252 aprovamos integralmente — diz respeito também à mudança de texto;
5 - O Destaque nº 253 rejeitamos;
6 - Os Destaques nºs 140 e 141 foram retirados, a pedido dos respectivos autores.
Os demais destaques foram rejeitados por absoluta insuficiência de recursos, sem dizer, é

claro, que foi feito o compromisso ontem de distribuição pactuada com os coordenadores de
bancada.

Esse é o parecer final em relação aos destaques apresentados, para que possamos abrir a
discussão.

Esperamos, Sr. Presidente, que isso seja feito de forma ágil, até porque já discutimos à
exaustão os critérios adotados no atendimento das emendas de bancada, que tiveram acrescido o
valor de 61 milhões de reais.

Nas emendas de Comissão, vamos encaminhar documento ao Relator-Geral e pedir que tome
a decisão de contemplar os programas que merecem atendimento de recursos, até mesmo para
garantir sua sobrevivência e sua própria manutenção.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Em primeiro lugar, proponho a

apreciação dos destaques em bloco, por tipo de parecer.
A proposta está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
A proposta está em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
 Passamos à discussão dos destaques.
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Concedo a palavra à Deputada Professora Raquel Teixeira pelo prazo de 3 minutos, de
acordo com o Regimento Interno.

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Sr. Presidente, não vou falar sobre
cada destaque individualmente. Quero fazer um comentário geral.

Em primeiro lugar, cumprimento o Relator-Setorial pelo relatório possível, construído a
muitas mãos, e pela disponibilidade de fazer entendimentos.

Fizemos avanços importantes de ontem para hoje. Há distribuição mais justa dos recursos
dos Parlamentares.

Quero pedir ao Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar, atenção para alguns pontos. Preocupa-
me muito o corte de 6 milhões de reais feito no programa de concessão de bolsas de formação e
qualificação de pesquisadores. Sugiro que se faça uma recomposição. Sabemos da importância que
as bolsas do CNPq constituem para o futuro do Brasil na inserção no mundo tecnológico. Portanto,
a questão das bolsas do CNPq teria de ser recomposta.

Preocupam-me também alguns cortes feitos principalmente no ensino fundamental. Lembro
que a inserção do Brasil no século XXI depende não de milagre ou de vara de condão, mas da
qualidade do ensino fundamental e do ensino médio. Temos inúmeras prioridades.

Concordo com a fala do Deputado Jovair Arantes sobre a inserção de excluídos. Mas, no
momento de definir prioridades, a qualidade da educação é essencial, e os recursos da educação
fundamental têm de estar voltados para isso.

A Comissão de Educação, Deputado Jorge Bittar, fez a recomendação de que nos 70 milhões
do FNDE se desse ênfase aos programas de ensino de Ciência e Matemática.

O Brasil é um país de analfabetos científicos e em Matemática. Nos países do Primeiro
Mundo, houve ênfase especial no ensino de Ciência e Matemática e na leitura, para garantir
qualidade. A Comissão de Educação fará no ano que vem uma grande audiência pública junto com
a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências, para focalizar a qualidade do ensino de Ciência e
Matemática.

Portanto, peço sensibilidade a V.Exa. para o direcionamento dos recursos para essa questão.
Em relação ao esporte, também peço sensibilidade para os cortes feitos nos programas de

funcionamento dos núcleos de esporte. Foi mantida a construção de quadras, mas programas como
o Segundo Tempo, ligado ao funcionamento, e não à construção de quadras de esportes, são
essenciais. O corte foi drástico, e sugiro a recomposição disso.

Agradeço-lhe a boa vontade e lembro-lhe que o Brasil precisa de qualidade no ensino
fundamental. Infelizmente, temos de ter a coragem de fazer alguns cortes na área cultural. Essa foi
uma discussão difícil na Comissão de Educação, mas se definiu que a qualidade da educação no
Brasil, no momento, é prioritária. Teremos de ter coragem para fazer cortes na área da cultura.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra, pelo prazo de 3

minutos, o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, nobre Deputado Narcio Rodrigues,

Relator-Setorial da área de educação e esportes, Deputado Jorge Bittar, Relator-Geral do
Orçamento, Sras. e Srs. Parlamentares, tive oportunidade de discutir o relatório apresentado pelo
Deputado Narcio Rodrigues. Fiz minhas críticas em relação às perdas do Estado da Bahia. Diante
do acordo de procedimento em relação aos destaques aos relatórios setoriais, resta-me corroborar
as colocações feitas pelo Deputado Narcio Rodrigues e incluir referência especial a alguns Estados
efetivamente prejudicados, como é o caso da Bahia.

Priorizamos nossas emendas na educação, nas universidades federais e estaduais, no
CEFET. Diante do que estava previsto no projeto oriundo do Executivo, do que foi acrescentado
como nossas emendas e do corte que a Bahia sofreu, desejamos que no relatório de
encaminhamento das indicações ao Relator-Geral V.Exa. diferencie os Estados que efetivamente
mais perderam, como é o nosso caso. Não temos a menor dúvida de que o Relator-Geral vai
recompor essas perdas, até porque existe compromisso no Comitê de Avaliação de Emendas de se
fazer a recomposição diante das negociações realizadas no decorrer desta semana com a bancada de
todos os Estados.
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Temos certeza de que a Bahia não sofrerá perdas porque vamos lá para defender os
interesses do nosso Estado. É claro que esse quadro apresentado não poderá permanecer.

Porém, alguns cortes gostaríamos que fossem feitos por parte do Deputado Narcio Rodrigues,
Relator da matéria, uma condução de recomposição perante o Relator, como é o caso do Ministério
dos Esportes.

S.Exa. já reavaliou os cortes, mas tem um projeto importante, denominado Segundo Tempo,
indiscutivelmente, ao lado do Fome Zero e do Bolsa Família, que é a unificação dos programas de
transferência de renda, um dos grandes programas de inclusão social. O País precisa fomentar a
inclusão social por meio da iniciativa esportiva.

Portanto, no encaminhamento ao Relator-Geral, V.Exa. poderia fazer menção a esse
programa do Ministério do Esporte, não apenas porque sou Presidente da Frente Parlamentar em
Defesa da Atividade Física, mas em função da importância desse projeto. Não temos dúvida de que,
se estendido às demais Unidades da Federação, terá uma repercussão extremamente positiva do
ponto de vista do social em nosso País.

Apresentei alguns Destaques — Destaques nºs 188, 189 e 190 — justamente para repor
essas perdas efetuadas no relatório de V.Exa. Gostaria que no encaminhamento ao Relator-Geral
V.Exa. olhasse com atenção esses destaques, recompondo os recursos, principalmente para a
Universidade Federal da Bahia e as universidades estaduais e o programa de fomento na área de
patrimônio cultural, em relação à cultura afro-brasileira no nosso Estado. São emendas que a
bancada da Bahia definiu como prioritárias.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concedo a palavra à Deputada Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Relator, nem vou discutir os Destaques nºs 62,

65 e 66 porque são destaques de valor. A bancada do Rio de Janeiro não foi atendida como deveria,
mas sei que o Deputado Narcio Rodrigues não tem recursos. Espero que o Relator-Geral, que é do
meu Estado, tenha um pouco mais de sensibilidade no que diz respeito ao estádio do Pan, às
universidades do Estado e ao CEFET, à construção da escola técnica da Zona Oeste.

Sr. Presidente, só não vou requerer destaque para votação em separado dos Destaques nºs
63 e 64 se tiver, desde já, a ciência do Relator e o compromisso do Relator-Geral de que vão repor
esses recursos para a bancada do Rio de Janeiro.

Obtivemos no relatório geral, através de acordo feito ontem à noite, mais ou menos 13
milhões de reais em 3 emendas, sendo que no relatório inicial do Deputado Narcio Rodrigues foram
retirados 4,5 milhões apenas da bancada do Rio de Janeiro. Todos os outros foram cancelamentos
nacionais. O único cancelamento do Município de Resende, especificamente no enriquecimento de
urânio, foi feito dentro dos recursos do Estado do Rio de Janeiro.

Portanto, os Destaques nºs 63 e 64 são especificamente de recomposição dos recursos que já
eram do nosso Estado. Não estou pedindo dinheiro a mais, mas apenas que sejam recompostos os
recursos de enriquecimento de urânio, necessários a Angra III e ao Brasil. Mais do que isso, trata-se
de projeto da Marinha da maior importância para dar sustentabilidade à questão específica da
energia nuclear.

Portanto, se eu não tiver o compromisso do Relator-Geral de acatar na segunda fase os
Destaques nºs 63 e 64, de recomposição, vou pedir a votação separada dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concedo a palavra ao Deputado Luiz
Carreira.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, ilustre Relator, Deputado Narcio
Rodrigues, como vários companheiros, apresentei uma série de destaques, que foram obviamente
rejeitados por insuficiência de recursos. Mas especificamente 1 deles, o de nº 253, foi rejeitado sem
que eu saiba a justificativa.

Quero deixar claro que não tenho nem dificuldade em entender e até em acatar a alocação
de recursos para o Centro Nacional de Cidadania Negra, o que permitiria, segundo está aqui, a
implantação de núcleos estaduais voltados para a promoção da igualdade racial. Todos estamos de
acordo. Apenas me causa uma certa surpresa ver tanto recurso alocado exatamente para esse
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projeto, enquanto outros projetos meritórios que necessitam de mais recursos estão sendo supridos
de recursos significativos.

Por exemplo, a bolsa de formação e qualificação de pesquisadores nacionais do CNPq perde 6
milhões de reais. De 10 milhões de reais passa para 4 milhões. O apoio à implantação e
modernização de centros vocacionais e tecnológicos, uma iniciativa do Deputado Ariosto Holanda —
o Deputado Alberto Goldman participou durante algum tempo da Comissão de Altos Estudos de
Ciência e Tecnologia —, um trabalho produzido nesta Casa que teve a iniciativa do Presidente João
Paulo Cunha, inclusive discutido no Governo, que o incorporou a sua política governamental, perde
5 milhões em detrimento de alocação de outros recursos, especialmente esses 10 milhões e 550 mil,
para as unidades do Centro Nacional de Cidadania Negra.

Gostaria de saber do Relator duas outras coisas. A primeira é quantos centros vão ser feitos,
porque a proposta inicial cita 30 milhões de reais para 10 núcleos. É necessário fazer todos esses
núcleos em 1 ano ou podemos alocar agora 2 ou 3 milhões de reais, por exemplo, e no próximo ano
fazer nova alocação de recursos para dar continuidade ao programa?

Creio que muitos Deputados que estão aqui não entendem por que há essa alocação de 10
milhões e 550 mil reais de um Orçamento difícil, com parcos recursos, para uma única entidade,
enquanto recursos fundamentais da área de ciência e tecnologia, esportes, enfim, de todas as
demais áreas, estão sendo sacrificados.

Tomei informações a respeito do CENEG. Parece-me que é um centro de bom conceito, que
realiza grande trabalho social e de promoção racial. Portanto, nada tenho a opor que se aloque
recursos para esse projeto. Apenas questiono o montante que está sendo dirigido a ele. Eram 14
milhões de reais, mas o Relator cortou 3 milhões e 450 mil, reduzindo-o para 10 milhões e 550 mil.

Acho que esse recurso pode ser muito melhor utilizado dentro de outros projetos, que são
fundamentais, inclusive a concessão de bolsa do CNPq. Como bem menciona o Relator no seu
relatório, se não for acrescentado 80 milhões de reais ao programa de bolsas, dificilmente o CNPq
poderá dar vazão ao atendimento dessa grande demanda de pesquisadores existente no País.

Portanto, é fundamental rediscutir esse assunto.
Sugiro que se realoque alguns desses recursos para outras atividades. Deve ser mantida a

construção de 1 ou 2 núcleos este ano. Não sei o valor exatamente, mas me surpreende que ele seja
tão expressivo. Se empregarmos 30 milhões para 10 núcleos, serão 3 milhões para cada núcleo no
País. Acho um exagero.

Não há nenhum demérito quanto ao projeto porque é iniciativa da Comissão de Trabalho. No
entanto, creio que há outras prioridades. Poderia ser alocada parcela significativa de recursos para
atender a demandas urgentes que estão aqui, inclusive do Ministério do Esporte, que ficará sem
dinheiro até para custeio. Aqui foram suprimidos 12 milhões e 500 mil reais dessa Pasta.

Solicito ao nobre Relator que reexamine essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concedo a palavra ao Deputado José

Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, em função

dos cancelamentos feitos pela sub-relatoria a projetos importantes do Estado da Bahia,
apresentamos destaques às emendas que foram rejeitadas ou atendidas parcialmente, segundo a
justificativa, por insuficiência de recursos. Apresentamos os Destaques nºs 109, 110, 111, 112,
113, 114, 183, 184, 185, 186, 187, sempre visando repor os recursos indispensáveis à educação, à
área de esporte e de ciência e tecnologia do Estado.

Infelizmente, esses destaques foram rejeitados pelo Relator, que alegou insuficiência de
recursos. Como o Relator conseguiu retirar recursos desses projetos, transferindo-os para outros,
solicitamos a S.Exa. que retorne os recursos para onde não deveriam ter saído. Apelamos no
sentido de que os destaques sejam considerados pelo Deputado Jorge Bittar, que terá a grande
responsabilidade de repor recursos indispensáveis a programas importantes da educação, os quais
serão destinados à Universidade Federal da Bahia, às universidades estaduais, ao CEFET e à
Fundação Palmares.
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O Deputado Luiz Carreira afirmou que soma alta de recursos foi alocada para a Fundação
Palmares para realização de um projeto, mas foram subtraídos recursos da Fundação Palmares do
nosso Estado, apresentados por emenda muito pequena de bancada.

Esperamos que a Bahia não seja mais uma vez prejudicada com a subtração de recursos do
Orçamento da União.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Encerrada a discussão, concedo a
palavra ao Relator.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, ouvi atentamente as
considerações de vários Parlamentares. A angústia de muitos Deputados com relação ao
atendimento de programas estratégicos é a mesma que tomou conta deste Relator e deve tomar
conta do Relator-Geral e deste Plenário, porque neste Orçamento não conseguiremos equacionar
todos os problemas que estão desafiando o País pela falta de recursos.

Digo especialmente a alguns Parlamentares que adotei critérios na definição do meu
relatório setorial. A respeito do CENEG, Deputado Luiz Carreira, V.Exa. talvez não tenha percebido
que comuniquei o corte e o remanejamento de recursos. Passei para 11 milhões os recursos para o
esporte com cortes que foram feitos no CENEG, que ficou com 8 milhões.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Os recursos do CENEG foram para 8 milhões?
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sim.

 O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - No último relatório que eu tinha estava em 11
milhões.
 O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Foi no momento que apresentei o
remanejamento para atendimento do esporte. Passei para a área de esporte, que tinha ficado sem o
programa Segundo Tempo, não por vontade do Relator, mas pelo cancelamento da emenda da
Comissão de Legislação Participativa. Fiz um corte involuntário. Tinha feito o atendimento da
emenda da Comissão de Legislação Participativa procurando atender ao Segundo Tempo com
custeio, porque era uma emenda que tinha GND 4 disponível na modalidade de aplicação que o
Ministério precisava para o melhor encaixe do programa.

Hoje me reuni com o Ministério para redesenhar e realocar os recursos para o Segundo
Tempo. Estou alocando 11 milhões para o esporte em razão de alguns remanejamentos feitos.
Cortei 2 milhões e 771 mil da cultura, 300 mil reais do PROEP e 1 milhão da telemedicina. Foram
feitos cortes no programa de CVT, embora ninguém seja mais defensor desse programa do que eu.
Existem recursos no Orçamento para o programa, como no PL do Ministério. Estou certo de que o
Relator-Geral, por conhecer de perto o programa, vai analisá-lo.

Ontem afirmei que não há como implementar programa de CVT que atenda a todo o País
sem passar por rediscussão do PROEP e do FAT. Não temos como alocar recursos através de
emendas de Comissão ou de bancada para implementação de programa cujo custo para um Estado
como a Bahia é muito alto. O custo para que tenhamos CVTs funcionando como grande programa
de inclusão digital é 120 milhões.

Não adianta imaginarmos que esse programa pode ser socorrido por ações e por iniciativas
Parlamentares. Temos de criar cultura em torno do CVT pela sua importância no processo de
inclusão digital e ao mesmo tempo para fazer redirecionamento da educação profissional dentro dos
recursos do PROEP.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Deputado Narcio Rodrigues, peço
licença a V.Exa. para registrar a presença do Presidente Deputado João Paulo Cunha.

Continua com a palavra o nobre Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Esse é um aspecto do CVT que gostaria de

destacar.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Deputado Narcio Rodrigues, qual é o custo efetivo de

1 desses núcleos nos Estados? V.Exa. conhece muito bem o assunto, pois estudou o projeto e o
recepcionou na Comissão de Trabalho. V.Exa., que tem em mãos o projeto de implantação desses
núcleos, sabe o custo de implantação de 1 núcleo no Estado. Faríamos a locação em função do
número de núcleos e do valor necessário para sua implantação. Dessa forma, resolveríamos a
questão sem maiores problemas.
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O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Deputado Luiz Carreira, é importante dizer que
não estamos preocupados com a construção do CENEG. Ele poderá ser construído se houver
recursos. O programa existe há 5 anos e é o único voltado para a inclusão da raça negra no País,
com oferta de oficinas de arte na área de capacitação cultural, de oficinas de ofício na área de
capacitação profissional, de oficinas de esportes na área de capacitação esportiva e cursos
pré-vesti bulares, que vêm servindo para que o negro ascenda à universidade, além de oferecer
cursos de oficinas de línguas.

Deputado Luiz Carreira, é necessário que V.Exa. conheça melhor o detalhamento do
programa. Ele tem um foco de capacitação esportiva, cultural, educacional e profissional. Estamos
sedimentando o programa com a Fundação Palmares para que possa servir como modelo
pedagógico redesenhado, a fim de ser implantado em todas as Unidades da Federação. Por meio da
sua capacitação profissional, poderemos dar ao negro o instrumento que permita a promoção da
igualdade racial.

É preciso que o programa seja conhecido em detalhes para que possam ser estabelecidos
critérios. Conheço-o em detalhes porque ajudei a concebê-lo e a implementá-lo. Hoje a sede do
CENEG em Uberaba está pronta. Temos unidades funcionando em Niterói, no Rio de Janeiro, em
São José do Rio Preto, em Barretos, em São Paulo, em Canoas, no Rio Grande do Sul, em Cuiabá,
em Goiânia, em Belém do Pará e em Pernambuco. Queremos que o programa chegue em todas as
Capitais. Todo recurso que a ele for destinado será pouco.

Quisemos consagrar um programa afinado com a idéia da Fundação Palmares, ou seja, ser
menos centrado na questão cultural e mais trabalhado na capacitação, para que possa ser
promovida igualdade de oportunidades para a raça negra.

Defendo a igualdade racial por convicção. Por não ser negro, tenho a noção exata de que o
assunto diz respeito à Nação brasileira e não pode ser tratado apenas pelo movimento negro. Tenho
consciência de que encontramos uma fórmula que, se puder ser multiplicada, vai servir ao País.

No entendimento que fizemos com a Fundação Palmares, Deputado José Rocha, 30% dos
recursos alocados ao CENEG vão para programas na Bahia. Isso foi acertado com a Presidência da
Fundação Palmares, pois é o Estado em que há a maior presença da raça negra.

Mesmo entendendo os argumentos dos nobres Parlamentares, patrocino os 8 milhões de
reais para a manutenção do CENEG por compreender que é um programa essencial.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concedo a palavra ao Sr. Relator,
Deputado Jorge Bittar?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Confirmo o que disse o Deputado Narcio Rodrigues e
reafirmo meu compromisso de recompor os 4 milhões e 500 mil reais.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, aproveito a valorosa presença do
nosso Relator e do Relator-Geral para lembrar que o problema das universidades é de todo o País. A
Universidade Federal do Ceará é uma instituição de extrema importância para o Estado, assim
como devem ser todas as outras universidades. Apelo para o nosso Sub-Relator, do meu partido,
Deputado Narcio Rodrigues, que, dentro do quer for possível, atenda ao destaque.

Solicito ao Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar, a quem peço atenção, para que atenda ao
Destaque nº 197, que apresentamos ao Sub-Relator. Rogo que faça uma indicação a S.Exa. para
que, no seu relatório geral, atenda ao pedido da bancada do Ceará. Os recursos vão não apenas
para a Universidade do Ceará, mas também para os CEFETs. A preocupação da bancada do Ceará
deveria ser também do Executivo. Estamos tentando resolver uma questão emergencial da
Universidade Federal do Ceará, que passa por grande dificuldade, inclusive de despesas de custeio.
Peço ao Relator-Geral e ao Sub-Relator, Deputado Narcio Rodrigues, que olhem para esse problema.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, Sr. Relator-Geral, Sr. Relator-Setorial, na
semana passada, houve a equalização, pela Comissão de Emendas, dos valores atribuídos a cada
bancada das diversas Unidades da Federação. Esta semana o valor foi revisto com 60 e poucos
milhões de reais, que é mais ou menos 10% do que foi distribuído pela Comissão na equalização.
Cinco Estados brasileiros ficaram excluídos, porque não tinham emenda no relatório setorial. Houve
desequilíbrio na equalização. Registro essa ocorrência. Solicito ao Sr. Relator que reveja os cálculos,
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uma vez que foi tirado das Comissões, das emendas regionais, e acrescido no valor de equalização
de 22 Unidades da Federação, excluindo 5, inclusive o meu Estado, o Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Em votação os destaques com parecer
do Relator pela aprovação.

Aprovado integralmente o Destaque nº 252 do Senador João Ribeiro: remanejamento entre
emendas do mesmo autor.

Destaque nº 156: aprovada a mudança da modalidade de aplicação, Senador João Ribeiro,
inclusão ou aumento de dotações.

Destaque nº 41: aprovado quanto à mudança de ação e/ou subtítulo.
Destaque nº 251: Deputado Almir Moura, alteração do texto de lei e da receita.
Destaque nº 62: aprovada a mudança de unidade orçamentária, de autoria da Deputada

Laura Carneiro.
A proposta está em votação em bloco na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada, por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada.
Os Destaques nºs 140 e 141, dos Deputados Bismarck Maia e Zé Gerardo, respectivamente,

foram retirados pelos autores.
Em votação em globo todos os demais destaques, com exceção do Destaque nº 253, proposto

pelo Deputado Luiz Carreira.
Em votação em globo na Câmara dos Deputados. Os destaques têm parecer pela rejeição.
Em votação na Câmara dos Deputados
Os Srs. Deputados que forem favoráveis à rejeição permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada a rejeição.
Não vai ao Senado Federal.
Em votação o Destaque nº 253, de autoria do Deputado Luiz Carreira, sobre o cancelamento

de dotações da Emenda nº 50220005, que significa implantação de unidades do Centro Nacional de
Cidadania Negra.

Essa é uma emenda da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, proposta
ao Relator-Setorial pela Fundação Cultural Palmares.

Portanto, em discussão.
Concedo a palavra ao Deputado Rodrigo Maia para encaminhar.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, como há acordo da Comissão, o PFL

não pedirá verificação de votação, mas gostaria pessoalmente, como Parlamentar, de deixar o meu
registro. Não entendi a importância desse projeto. Sua explicação não me convenceu. Acho que há
vários outros projetos de âmbito nacional de universalização que são muito mais relevantes e não
estão levando nem 4 milhões de reais. Dez milhões de reais para esse projeto é um grande absurdo
que estamos cometendo nesta noite. Como meu partido fez um acordo, não pedirei verificação de
quorum. No próximo ano, pessoalmente, trabalharei para que esse tipo de distorção e absurdo não
ocorra mais na peça orçamentária da área de educação.

Votarei pela supressão dos 10 milhões da emenda do Deputado Luiz Carreira.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Em votação o parecer pela rejeição do

destaque.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Aqueles que rejeitam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Rejeitado, contra os votos dos Deputados Rodrigo Maia, Eduardo Sciarra, Carlos Nader, José

Rocha, Luiz Carreira e Laura Carneiro.
A matéria não vai ao Senado Federal.
Damos por encerrada a votação dos destaques.
Convocamos os Srs. Líderes para uma reunião agora na Presidência da Comissão.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, a vinda do Presidente da Casa a esta

Comissão trouxe alguma informação em relação à prorrogação da autoconvocação?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Estamos indo para a sala da

Presidência.
Está encerrada a presente reunião. Convocamos nova reunião para amanhã, com assinatura

no livro, às 14h30min.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero apenas fazer a convocação

da base do Governo para amanhã, às 10h, começar a assinatura do livro. É um apelo que faço para
que possamos recomeçar a reunião. Se temos de reabrir o livro, que seja às 10h, porque a votação
será pela manhã. Senão, o pessoal votará a MP e irá embora. Que seja amanhã, às 10h.

É o apelo que faço.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, quero não só convocar a base do

Governo. Sei que há prazo e que amanhã retomaremos os trabalhos da Comissão. Como haverá na
Casa uma sessão extraordinária amanhã pela manhã, cuja tendência é se discutir a COFINS, é
óbvio que teremos problemas. Quinta-feira é um dia de quorum baixo. Portanto, solicito a V.Exa.
que, ao invés de convocar a sessão para a parte da tarde, que a Comissão seja convocada para as
10h.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Atendo ao pleito de V.Exa., Deputado
Walter Pinheiro. V.Exa. não concorda, Deputado Alberto Goldman? Quero ouvir o Deputado Alberto
Goldman, que diz não concordar.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Deputado Alberto Goldman, é só para abrir o livro,
colher as assinaturas e dar condições de quorum para abertura da sessão. Já fizemos um acordo
para votar na segunda e terça-feira. V.Exa. saberá compreender a natureza da convocação do
Presidente.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, no momento, uma proposta está
sendo feita. Eu a levarei amanhã numa reunião nossa do PSDB. Vamo-nos reunir com a nossa
bancada, com os nossos companheiros, nosso Líder, porque a questão não envolve apenas a
Comissão de Orçamento, mas o Plenário. Teremos de votar aqui, na Comissão, e depois em
plenário. Então, envolve também o plenário. Não podemos fazer neste momento nenhum tipo de
acordo. Apenas estamos recebendo essa proposta. Se devemos estar presentes aqui na
segunda-feira, se for esse o acordo, na segunda-feira assina-se o livro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Há contagem de prazo.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, V.Exa. pode marcar a reunião que

quiser com 24 horas de antecedência.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - V.Exa. não concorda, portanto, com a

convocação da reunião para as 10h?
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Não. V.Exa. tem de marcar a reunião com 24

horas de antecedência. Pode convocar amanhã para segunda-feira ou pode convocar na sexta-feira
para segunda-feira. Se for o acordo para segunda -feira, não há dificuldade nenhuma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Está convocada reunião para amanhã,
às 21h43min, com abertura do livro nesta Comissão.

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

Deputado Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Deputado Alberto Goldman, por favor, quero fazer

um apelo a V.Exa. Ainda vamos ter uma conversa com os líderes partidários. Entendo que V.Exa.
tenha de consultar o partido, como qualquer um de nós. Só peço a V.Exa. que não decidamos
agora. Vamos para essa reunião com o Relator. Em função do que acontecer lá, talvez façamos o
acordo que os Deputados Gilmar Machado e João Grandão estão insistindo. Faço este apelo a
V.Exa. Vamos participar dessa reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Pela ordem, concedo a palavra à
Deputada Laura Carneiro.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Nobre Deputado Alberto Goldman, entendo
V.Exa., na medida em que não sabemos efetivamente se haverá ou não acordo para a votação do
relatório. Agora, farei um apelo especial a V.Exa. como mulher. É muito difícil para as Deputadas
desta Casa organizarem suas festas natalinas e a vida pessoal e, ao mesmo tempo, serem
Deputadas nesta Casa. Se V.Exa. disser para mim que o livro é amanhã, às 21h30min, significa
dizer que não comprarei nenhum presente de Natal, porque minha única chance é amanhã. Se
V.Exa., pelo menos, permitir que o livro seja aberto às 10h, asseguraremos o quorum necessário
para o livro e, ao mesmo tempo, garantiremos que os Deputados viajem a seus Estados para
organizar a vida pessoal. Preciso organizar a minha. É impossível ser mulher e Deputada em época
de Natal. No mínimo, tenho de fazer as compras de Natal.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Deputada Laura Carneiro, respeito muito a
condição de V.Exa. de Deputada, mulher, minha amiga e mãe. Os meus problemas são maiores do
que os de V.Exa. porque sou avô. Qualquer acordo de procedimento agora exige consulta a minha
bancada. Esse é o procedimento. Não sei por que tem de ser aberto o livro amanhã. Por que não
pode ser aberto na segunda-feira? Se estamos tentando um acordo para segunda-feira, posso
imaginar que, mesmo que não haja um acordo global, na segunda-feira será feita a reunião. Então,
por que não se marca para segunda-feira? Por que amanhã será aberto o livro para, na segunda-
feira, não haver ninguém? Ou eu terei de vir na segunda-feira e não encontrar ninguém na
Comissão? Qual é a lógica?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Deputado Alberto Goldman, informo ao
Plenário que o livro será aberto. Estou convocando a reunião para amanhã, porque provavelmente
votaremos, pelo menos, os programas do PPA, cuja execução orçamentária poderá ficar inviabilizada
se não houver a votação. Enquanto o PPA não for votado, pelo menos os programas do PPA
constantes no Orçamento de 2004 estariam suspensos.

Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, ainda que fosse distribuído neste

minuto o PPA, precisaria haver um interstício de 3 dias. Portanto, não pode ser discutido e votado
amanhã. Não estou entendendo por que forçar a barra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Não há, por parte da Presidência,
nenhum argumento para convencer V.Exa. Apenas comunico ao Plenário que estou convocando
sessão para amanhã, em função de que outras matérias constantes de outras pautas também
estarão em votação.

Portanto, fica convocada reunião para amanhã, às 21h43min.


