
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Segunda Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

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

REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2004.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental para abertura
dos trabalhos, declaro iniciada a 7ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs. 1, 2, 3, 7, 8 e 9
de 2004.

Há quorum na Câmara e no Senado.
Expediente.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Expediente.
Correspondência interna recebida.
Expedientes encaminhando justificativa de falta à reunião da Comissão realizada no dia 25 de

março:
1) Ofício nº 21, de 30 de março, do Deputado Colbert Martins.
2)  Ofício nº 44, de 30 de março, do Deputado José Carlos Machado.
Expediente encaminhando justificativa de falta à reunião da Comissão realizada no dia 30 de

março: Ofício nº 45, de 30 de março, do Deputado José Carlos Machado.
Aviso/SGS remetido pelo Presidente do Tribunal de Contas da União ao Presidente do Congresso

Nacional, Senador José Sarney, para conhecimento, que foi encaminhado à Comissão.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Solicito ao Plenário que faça silêncio, para o

bom andamento dos trabalhos.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Aviso nº 303, de 10 de março (Acórdão nº 213).

Encaminha as informações solicitadas pela Comissão, em atendimento ao relatório do Senador Geraldo
Mesquita Júnior, sobre as obras de expansão do Metrô de Porto Alegre, no trecho São Leopoldo/Novo
Hamburgo (concorrência promovida pela TRANSURB).

Esse expediente foi anexado ao Aviso nº 76, de 2003, por se tratar da mesma obra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ordem do Dia.
Convido o Senador Sibá Machado, Relator do PPA, a tomar assento à mesa e peço aos

Parlamentares que façam silêncio.
Ordem do Dia.
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2004/2007.
O Relator da Redação do Vencido é o Senador Sibá Machado.

‘ Foram apresentadas 2.423 emendas.
O voto é favorável nos termos do substitutivo apresentado. O Relator apresentou 3 erratas: a nº

1, distribuída aos membros no dia 2 de março; a nº 2, de 8 de março, e a nº 3, de 12 de março.
O Relator está com a palavra para apresentação da Redação do Vencido.
Declaro inadmitidas as emendas apontadas pelo Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, apresentei requerimento, que desejo

seja apreciado. Solicito ao Relator que leia apenas o voto, já que a matéria foi distribuída, e todos já
tiveram tempo de ler e discutir seu teor.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há requerimento do Deputado Gilmar
Machado. S.Exa. solicita seja lido apenas o voto do Relator, a fim de possibilitar sua apreciação pelo
Plenário.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Como é um novo relatório, o nobre Relator deve ler seu

teor por completo. É o que diz o Regimento Interno.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Já tinha sido distribuído, Sr. Presidente. Só estamos
fazendo o complemento do voto.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - O Regimento Interno só trata da dispensa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Regimento Interno reza que deve ser lido o

relatório.
Com a palavra o Sr. Relator, Senador Sibá Machado.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, vamos começar a Ordem do Dia? Há 12

Senadores em plenário? Peço a S.Exas. que levantem a mão, para conhecê-los.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, basta V.Exa. solicitar aos Senadores

que levantem a mão, para que os conheçamos.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente. Deputado não pode pedir

verificação no Senado Federal, só na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Art. 29, Sr. Presidente, com relação à abertura da Ordem

do Dia.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Para a Ordem do Dia já havia número, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Não, há de ter quorum a qualquer momento, é do

Regimento Interno. Tem que haver 12 Senadores no plenário.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - V.Exa. só pode pedir verificação na Câmara dos

Deputados.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Leia o Regimento Interno, Deputado Gilmar Machado.

Temos de ter 12 Senadores presentes na abertura da Ordem do Dia, e não temos.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peça aos Senadores que levantem a

mão, quero conhecê-los.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Ordem do Dia já foi anunciada.
Com a palavra o Relator, Senador Sibá Machado.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, onde estão os 12 Senadores? O Regimento

Interno é válido a qualquer momento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço a atenção do Plenário.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, vou iniciar a leitura do parecer.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, não é o parecer. S.Exa. tem de ler o

relatório completo.
(Não identificado) - Sr. Presidente, o Plenário tem de respeitar a decisão da Mesa. V.Exa. passou

a palavra ao Relator.
(Não identificado) - Sr. Presidente, V.Exa. deu a palavra ao Relator. Faça respeitar sua ordem,

por favor.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Mas o Relator está querendo ler apenas o parecer.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Vamos respeitar o Regimento Interno, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Precisamos que o Plenário faça silêncio, a

fim de tomarmos as decisões.
O requerimento do Deputado Gilmar Machado só poderia ser aceito se fosse por acordo de todos.

Nesse caso, está indeferido.
Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado, Relator, para a leitura integral do PPA.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, levanto duas questões de ordem.
A primeira, volto a insistir, refere-se ao quorum, art. 29 do Regimento Interno. Deveria haver no

plenário, neste momento, 12 Senadores. Não há.
Segundo, devemos receber da Assessoria o relatório completo do PPA, a fim de acompanhar a

leitura. Nem S.Exa. nem o Plenário têm o relatório completo do PPA.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Rodrigo Maia, o relatório foi

distribuído há quase 1 mês nos gabinetes.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Há 3 erratas.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quanto à questão do quorum, será lido o
relatório. Na hora da votação, será pedido ou não verificação.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, vou ler o art. 29.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sibá Machado.

(Palmas.)
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Relatório do Vencido. Passo, então, à leitura do relatório.
Considerações iniciais.
O Exmo. Sr. Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional, em 31 de agosto de

2003, o Projeto de Lei nº 30, de 2003-CN (Mensagem nº 99, de 2003-CN), que dispõe sobre o Plano
Plurianual para o período de 2004/2007 (PPA 2004/2007).

Nos termos do art. 9º, inciso II, da Resolução nº 1, de 2001-CN, o Sr. Presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), o Exmo. Sr. Senador Gilberto Mestrinho,
designou o Senador Roberto Saturnino Relator da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio ao Plenário e às galerias.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Na reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, realizada no plenário da CMO, no dia 17 de fevereiro de 2004, foi rejeitado o
relatório oferecido pelo Senador Roberto Saturnino. Designados pelo Presidente da Comissão como
Relator do Vencido, de acordo com o que dispõe o art. 128, do Regimento Interno do Senado Federal,
apresentamos, nesta oportunidade, o Relatório do Vencido.

Inicialmente, esclarecemos que, à exceção dos pontos explicitamente citados, endossamos o
relatório apresentado pelo Senador Roberto Saturnino, inclusive suas decisões sobre as emendas
apresentadas. Adicionalmente, consolidamos, em nosso relatório, as modificações oriundas da errata de
28/01/2004, do Adendo de 04/02/2004, do Adendo II de 11/02/2004 e do acordo de Líderes celebrado
em reunião realizada na sala de reuniões do Presidente da CMO, em 12/02/2004.

1.2 A proposta de Plano Plurianual
1.2.1 A estratégia de longo prazo, o cenário para 2004-2007 e o modelo de planejamento
O projeto do PPA 2004-2007 foi orientado segundo estratégia de desenvolvimento de longo prazo,

a qual se desdobra em cinco dimensões, articulada em três megaobjetivos. O relacionamento entre essa
estratégia, suas dimensões e megaobjetivos podem ser vistos no quadro a seguir.

Estratégia de longo prazo: Inclusão social e desconcentração de renda (dimensão social,
megaobjetivo I- Inclusão social e redução das desigualdades sociais), com vigoroso crescimento do
produto e do emprego (dimensão econômica; megaobjetivo II) crescimento com geração de emprego e
renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades regionais), redutor das disparidades
regionais (dimensão regional; megaobjetivo II), dinamizado pelo mercado de consumo de massa
(dimensão social, megaobjetivo I), por investimentos e por elevação da produtividade (dimensão
econômica, megaobjetivo II), redução da vulnerabilidade externa por meio da expansão das atividades
competitivas que viabilizam esse crescimento sustentado (dimensão econômica, megaobjetivo II) e
fortalecimento da cidadania e da democracia (dimensão democrática, megaobjetivo III- promoção e
expansão da cidadania e fortalecimento da democracia).

Cada megaobjetivo está dividido em desafios a serem enfrentados pelas ações orçamentárias
agrupadas nos programas de governo (cerca de 4.300 ações agrupadas em 374 programas). Ao
Megaobjetivo I, “inclusão social e redução das desigualdades sociais”, estão associados dez desafios, que
podem ser resumidos da seguinte forma: combate à fome, transferência direta de renda, acesso à
seguridade social, à educação e a bens de consumo de massa, implementação da reforma urbana,
proteção às crianças e aos adolescentes, redução das desigualdades de raça e de gênero e inclusão
digital. Os desafios do Megaobjetivo II, “crescimento com geração de emprego e renda, ambientalmente
sustentável e redutor das desigualdades regionais”, são, resumidamente, o equilíbrio macroeconômico, a
ampliação e a democratização do crédito, o aumento da oferta de emprego, a reforma agrária, a
coordenação e ampliação do investimento produtivo e da produtividade, pesquisa e desenvolvimento, a
infra-estrutura, a redução das desigualdades regionais e intra-regionais, a proteção ao meio ambiente, a
ampliação da participação do País no mercado internacional e o incentivo à micro, à pequena e à média
empresa. Quanto ao Megaobjetivo III, “promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da
democracia”, os desafios são a garantia dos direitos humanos, a integridade dos povos indígenas, a
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valorização da diversidade das expressões culturais do País, a segurança pública com políticas
integradas, a integridade e a soberania nacional, a promoção dos interesses nacionais e intensificação
do compromisso com a paz, a solidariedade e os direitos humanos no cenário internacional, a gestão
pública ética e participativa, o combate à corrupção e a democratização dos meios de comunicação
social.

Os programas funcionam como unidades de integração entre o Plano Plurianual e a Lei
Orçamentária Anual. Está  última, além dos programas e ações constantes do PPA, detalha o subtítulo,
os órgãos e unidades responsáveis, as fontes de financiamento, os grupos de despesa, a modalidade de
aplicação e o resultado primário. Nesse aspecto, a estrutura do PPA 2004-2007 assemelha-se à
estrutura do plano ainda em vigor, o que torna possível estabelecer a correlação entre o planejamento e
o orçamento.

O projeto de lei do PPA 2004-2007 apresenta parâmetros macroeconômicos otimistas para o seu
período de vigência. A estratégia de crescimento está baseada na expansão dos investimentos e das
exportações, de  forma a reduzir a vulnerabilidade externa e fortalecer o consumo das famílias. De
acordo com o plano proposto pelo Poder Executivo, os parâmetros têm caráter indicativo. Dentre eles
destacam-se os seguintes:

Agropecuária, indústria, serviços, consumo das famílias, consumo do Governo, investimentos,
exportações de bens e serviços, importações de bens e serviços.

Inflação acumulada em 12 meses.
Sr. Presidente, os quadros já estão expostos, e por isso vou saltá-los.
1.2.2 Os grandes números do Plano
O valor total da proposta é de um trilhão, oitocentos...
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Relator, onde V.Exa. está, por favor? V.Exa. estava

lendo uma planilha e, de repente, pulou. Pulou para onde?
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Ainda estou nela.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Está no PIB real, lendo item por item?
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Já foi lido o PIB real. Acumulação da inflação.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, o Relator não pode ser interrompido.

Gostaria que fosse assegurada a S.Exa. o direito da leitura.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Não estou conseguindo ouvir, Deputado Gilmar Machado.

Estou querendo acompanhar, já fiz o pedido da leitura.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não houve interrupção.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Vamos continuar.
Inflação acumulada em 12 meses, em percentuais ao ano: IGP-DI, IPCA.
Câmbio final do ano, reais em dólares.
Taxa de juros implícita sobre a dívida líquida do setor público: uma taxa nominal e uma taxa

real.
Dívida líquida do setor público, em percentual do PIB.
Saldo em conta corrente.
Exportações de bens e serviços.
Importações de bens e serviços.
Investimentos em percentual do PIB: poupança interna e poupança externa, em percentuais do

PIB.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Um momento, Sr. Relator.
Atenção, Plenário: está sendo lido o relatório do PPA, que precisa ser ouvido. Peço aos

Parlamentares e às galerias que mantenham silêncio.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - 1.2.2 Os grandes números do Plano
O valor total da proposta é de R$1.835.652.568.021, já incorporada a errata enviada por meio da

Mensagem nº 115, de 2003-CN, apresentando a seguinte distribuição, segundo as fontes que a
financiam.

Fonte.
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Orçamento Fiscal e da Seguridade Social e de investimentos nas estatais, 2004-2007: 1.510
milhões, que dá 82% do projeto.

Fundos e agências oficiais de crédito: 273 milhões, que dá 15% do projeto.
Outros recursos não-orçamentários: 53 milhões, que dá 3% do projeto.
Total: 1.836 milhões, que dá 100%.
Um resumo da proposta, por área de Governo, é apresentado a seguir.
Energia
O setor de energia, depois da Previdência Social, é o que mais demanda recursos no PPA 2004-

2007, estando previstos investimentos de R$162,7 bilhões. No que diz respeito à energia elétrica, o
objetivo é atender à expansão prevista no consumo, com risco nulo de abastecimento. Os investimentos
pretendem promover um acréscimo de 12,7 mil megawatts de potência (15% a mais sobre a capacidade
instalada em 2003). Desse acréscimo, 82,5% serão devidos a usinas hidrelétricas, 12,8% a termelétricas
e 4,7% a usinas eólicas. Também está previsto o aumento de linhas de transmissão em 12,4 mil
quilômetros, o que corresponde a uma adição de 15,7% sobre o total existente em 2003.

Transportes
Estão previstos dispêndios da ordem de R$31,8 bilhões em transportes (cerca de 8,8 bilhões em

transporte urbano e 23 bilhões em vias federais). No caso dos transportes urbanos, a prioridade é o
transporte coletivo: pretende-se aumentar o número de passageiros transportados por trens urbanos (de
4,5 milhões para 6,5 milhões). Em relação às vias federais, estão previstas ações para a manutenção da
malha rodoviária e a construção ou adequação de 5,5 mil quilômetros de rodovias. Há também ações
para expansão da malha ferroviária em 2,4 mil quilômetros, para ampliação  da capacidade portuária
em 200 milhões de toneladas e para a melhoria da navegabilidade em 10 mil quilômetros de rios. São
previstos, ainda, investimentos de 4,6 bilhões em aeroportos.

Assistência Social
Várias ações são previstas no que diz respeito à Assistência Social. Em particular, o programa

Transferência de Renda com Condicionalidades se destaca por unificar vários outros programas —
Cartão-Alimentação, Bolsa-Alimentação, Bolsa-Escola, Erradicação do Trabalho Infantil e Vale-Gás.
Esse programa tem por meta atingir 12,7 milhões de famílias, com um orçamento previsto de R$31,9
bilhões até 2007. É interessante notar que, em 2004, 13,6 milhões de famílias devem ser atendidas por
programas de transferência de renda (3,8 milhões nos novos critérios e 9,8 milhões nos critérios
remanescentes dos Programas Erradicação do Trabalho Infantil e Vale-Gás; para 2005, esse número
cairá para 7,6 milhões. Segundo a Mensagem Presidencial, tal fato se dará devido à eliminação de
duplicidades de cadastros e ao não-enquadramento de algumas famílias nos novos critérios.

Educação
O setor de educação receberá R$56,5 bilhões. A meta, de forma sintética, é erradicar o

analfabetismo do Brasil. Para isso, pretende-se desenvolver ações que possibilitem alfabetizar 16,3
milhões de pessoas até 2007, matricular 100% das crianças entre 7 e 14 anos no ensino fundamental e
aumentar o número de alunos matriculados no ensino médio de 8,7 milhões para 10 milhões.

Saúde
Os dispêndios previstos para a área de saúde são de R$133,5 bilhões. As ações previstas

pretendem promover a redução da mortalidade infantil de 27 por mil nascidos para 24 por mil nascidos
e ampliar o acesso da população ao SUS (Sistema Único de Saúde), passando a cobertura de 90% da
população para 100%. Além disso, está previsto, em 2007, o atendimento de 85 milhões de pessoas
pelas equipes do programa Saúde da Família, pelos agentes comunitários da saúde e pelas equipes de
saúde bucal. Particularmente, em relação à AIDS, são previstas ações que montam a R$3,4 bilhões, com
o objetivo de distribuir 400 milhões de preservativos por ano e de prestar atendimento a 210 mil pessoas
com medicação anti-HIV em 2007.

Habitação, Urbanismo e Saneamento
As despesas previstas com programas finalísticos de habitação somam R$21,1 bilhões. As ações

visam a diminuir o déficit habitacional do Brasil, estimado, em 2000, em 6,6 milhões de moradias.
Estão previstos: o financiamento ou a construção de 1,2 milhão de unidades habitacionais, a
regularização fundiária para 780 mil famílias e ações que tornem possível o aproveitamento de
aproximadamente 4,5 milhões de imóveis urbanos vazios. Quanto à questão do urbanismo, os
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programas finalísticos dão ênfase ao transporte coletivo e deverão contar com recursos de R$12,7
bilhões. Já os programas finalísticos de saneamento, no valor de R$12,6 bilhões, tentarão aumentar a
cobertura de abastecimento de água (de 92,4% para 93,5%) e de coleta de esgoto (de 50,9% para 57,9%)
e aumentar a taxa de Municípios com disposição adequada de resíduos sólidos (de 29% para 49%), além
de outras metas.

Meio ambiente
Os programas finalísticos relacionados ao meio ambiente contam com R$4 bilhões. As principais

metas nessa área são o aumento da área florestal manejada, de 350 mil ha/ano para 700 mil ha/ano, e
a redução em 15% dos focos de incêndio, de 230 mil ha/ano para 200 mil ha/ano.

A tabela a seguir apresenta algumas das principais metas do plano por área de Governo, como
economia, energia, transportes, trabalho, assistência social, educação e saúde.

Economia. PPA. Crescimento de 3,5% em 2004, chegando a 5% em 2007. Parâmetro:
Crescimento de 0,2% em 2003. Comércio exterior. US$210 bilhões em 2007. Parâmetro: US$140 bilhões
em 2003.

Energia. Incorporação de 14 mil MW (82,5% por meio de hidrelétricas). Parâmetro: 84 mil MW de
capacidade instalada em 2003. Instalação de 12,4 mil km de linhas de transmissão; 79,4 mil km
existentes em 2003. Atingir 2,2 milhões de barris de petróleo por dia, garantindo a auto-suficiência.
Parâmetro: 1,6 milhão de barris/dia em 2003.

 Transportes. Restauração de 23 mil quilômetros de rodovias federais; construção/adequação de
5,5 mil quilômetros de rodovias federais. Parâmetro: 70,5 mil quilômetros de rodovias federais (56 mil
quilômetros pavimentados) — dados de 2000. Construção de 2,4 mil quilômetros de ferrovias, 33 mil
quilômetros de ferrovias (exceto urbanas) — dados de 2000. Melhoria de navegabilidade em 10 mil
quilômetros de hidrovias; 42 mil quilômetros de vias navegáveis, sendo utilizados 8,5 mil quilômetros.
Ampliação da capacidade portuária em 200 milhões de toneladas; 436 milhões de toneladas — dados de
1999.

Trabalho. Mais de 7,8 milhões de empregos; taxa de desemprego de 9% da PEA. Desemprego de
12,9% da PEA em outubro de 2003.

 Assistência social. Transferência de renda a 12,7 milhões de famílias (unificação dos programas
Cartão-Alimentação, Bolsa-Alimentação, Bolsa-Escola, Erradicação do Trabalho Infantil e Vale-Gás.
Parâmetro: em 2004, 3,8 milhões de famílias foram atendidas nos novos critérios e 9,8 milhões nos
critérios remanescentes.

 Educação. Alfabetização de 16,3 milhões de pessoas. Parâmetro: 18,7 milhões de analfabetos em
1998.  Cem por cento das crianças entre 7 e 14 anos na escola. Parâmetro: 97% pelo censo escolar de
2002. Dez milhões de alunos no ensino médio. Parâmetro: 8,7 milhões em 2003.

Saúde. Redução da mortalidade infantil para 24 por mil nascidos. O parâmetro era de 27 por mil
nascidos, em 2003. Atendimento de 85 milhões de pessoas no Saúde da Família. Parâmetros não
aplicáveis.

Quanto ao saneamento, água: 94% da população coberta. Cobertura de 92%, em 2003. Es goto:
58% da população atendida. Cobertura de 51%, em 2003.

Habitação. Financiamento ou apoio à produção de 1,2 milhão de unidades habitacionais e outros
programas para regularização fundiária e para o aproveitamento de imóveis desocupados. Parâmetro:
Déficit de 6,6 milhões de unidades habitacionais

Agropecuária. Aumento da safra de grãos para 150 milhões de toneladas. Parâmetro: 115
milhões de toneladas de grãos, em 2003. Exportação de 3 milhões de toneladas de carne por ano. O
parâmetro foi de 1 milhão de toneladas de carne exportadas por ano em 2003.

Meio ambiente: 700 mil ha/ano de área de floresta manejada. Em 2003, o parâmetro foi de 350
mil ha/ano de área de floresta manejada; 200 mil ha/ano de áreas de focos de incêndio reduzidos. O
parâmetro foi de 230 mil ha/ano de área de focos de incêndio, em 2003.

1.2.3 As ações com recursos não-orçamentários
O projeto trouxe, a título de informação, os valores não-orçamentários que deverão contribuir

para o financiamento de algumas ações de governo no período de vigência do plano. As fontes para esse
financiamento são as entidades oficiais de crédito e as parcerias (públicas ou privadas). As primeiras
deverão ser responsáveis por R$273,6 bilhões; as outras, por R$55,2 bilhões. A tabela seguinte
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apresenta os programas que são financiados, ao menos, parcialmente, por esses recursos e respectivos
valores. Os programas são:

Proteção social à infância, adolescência e juventude;
Desenvolvimento centrado na geração de emprego, trabalho e renda;
Saneamento ambiental urbano;
Exploração da infra-estrutura de transporte rodoviário e ferroviário;
Corredor São Francisco;
Corredor Leste;
Corredor Transmetropolitano;
Corredor Sudoeste;
Corredor MERCOSUL;
Corredor Nordeste;
Corredor Oeste-Norte;
Corredor Araguaia—Tocantins;
Energia Cidadã;
Gestão da política de energia;
Distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis;
Indústria petroquímica;
Oferta de petróleo e gás natural;
Energia na Região Nordeste;
Energia na Região Sul;
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste;
Energia na Região Norte;
Desenvolvimento da Economia Cafeeira;
Agricultura Familiar — PRONAF;
Abastecimento Agroalimentar;
Gestão da Política Agropecuária;
Desenvolvimento do Comércio Exterior;
Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresas;
Nacional de Ecoturismo;
Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária;
Capacitação de servidores públicos em finanças públicas e áreas afins;
Competitividade das cadeias produtivas;
Promoção e inserção econômica de sub-regiões — PROMOVER;
Promoção da sustentabilidade de espaços sub-regionais — PROMESO;
Energia alternativa renovável;
Brasil com todo gás;
Eficiência energética;
Desenvolvimento integrado e sustentável do Semi-Árido — CONVIVER;
Universidade do século XXI;
Urbanização, regularização e integração de assentamentos precários;
Fortalecimento da gestão municipal urbana;
Reabilitação de áreas urbanas centrais;
Drenagem urbana sustentável;
Comunidades tradicionais;
Oferta dos serviços de telecomunicações;
Banco para Todos;
Atenção hospitalar e ambulatorial no Sistema Único de Saúde;
Aqüicultura e pesca do Brasil;
Desenvolvimento da agricultura orgânica — Pró-Orgânico;
Descentralização dos sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros;
Conservação, uso racional e qualidade das águas;
Financiamento imobiliário habitacional;
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Resíduos sólidos urbanos;
Mobilidade urbana;
Habitação de interesse social.
1.2.4 O Anexo de Metas e Prioridades da LDO 2004
O Anexo de Metas e Prioridades da LDO 2004 foi encaminhado junto ao projeto do PPA 2004-

2007, em cumprimento ao art. 2º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004 (LDO 2004). Tal anexo
conta com 331 metas associadas a 331 ações (156 atividades, 117 projetos e 58 operações especiais,
distribuídas por 89 programas).

1.3 Os Comitês
De acordo com o art. 1º das Normas para Apreciação do Projeto de Lei do Plano Plurianual 2004-

2007 (Normas), 3 comitês de assessoramento foram instalados. Os comitês apresentaram relatórios com
suas conclusões, resumidas nos itens seguintes.

1.3.1 Comitê de Avaliação da Consistência Fiscal e da Receita
Esse comitê trabalhou no sentido de promover a adequação da consistência fiscal e da estimativa

de receitas contidas no PPA 2004-2007 aos novos parâmetros econômico-fiscais, às alterações da
legislação pertinente e ao cenário macroeconômico implícito na proposta.

Muitos parâmetros econômico-fiscais de fato mudaram, em relação à previsão inicial constante
do PPA 2004-2007, conforme atestou a Mensagem nº 576, do Poder Executivo, que os atualizou, em
30/10/2003, em observância ao inciso XXV da LDO 2004. Essas alterações não foram ignoradas pelo
comitê. Além disso, a receita também poderia variar em razão de aprovação de nova legislação
tributária, enquanto o PPA tramitava pelo Congresso. Da mesma forma, o comitê alterou o cenário
macroeconômico implícito na proposta, diante dos novos ajustes de política econômica que o Poder
Executivo vinha fazendo. Por exemplo, a redução mais rápida da taxa de juros SELIC e a frustração do
crescimento econômico em 2003, que não estavam contempladas no PPA, são fatos que deveriam ser
considerados.

Assim sendo, o comitê adotou as seguintes principais premissas em seu trabalho:

1) Projetar o crescimento real do PIB em meio ponto percentual acima do constante da
proposta, a cada ano do período 2004-2007 (4% para 2004, 4,50% para 2005, 5% para 2006
e 5,50% para 2007);

2) Assegurar a trajetória declinante da relação dívida/PIB, como previsto na proposta (56,20%
para 2004, 54,72% para 2005, 52,28% para 2006 e 48,94% para 2007);

3) Adotar novas metas de superávit primário, no período 2005-2007 (4,25% para 2004, 3,75%
para 2005, 3,50% para 2006 e 3,25% para 2007), e calcular a economia de recursos obtida;

4) Adotar a reestimativa de acréscimo de receita aprovada pelo Comitê de Avaliação da Receita
do Orçamento para o ano de 2004, de R$11,9 bilhões;

5) Reestimar o acréscimo de receita nominal do período de 2005 a 2007, com base na
reestimativa elaborada pelo Comitê de Avaliação de Receita do Orçamento para 2004,
projetando-a para os anos de 2005, 2006 e 2007;

6) Excluir da receita tributária bruta estimada pelo Comitê de Receita do Orçamento os
seguintes gastos obrigatórios: Transferências de IR e IPI a Estados e Municípios, Recursos
para o Fundo de Compensação das Exportações (Reforma Tributária) e Repartição da CIDE-
Combustíveis, a fim de calcular os recursos disponíveis para o Relator;

7) Calcular o acréscimo total de recursos, com base na projeção da receita de 2004, nas novas
taxas de crescimento do PIB adotadas como hipótese e nos novos valores do superávit
primário em percentual do PIB.

Os recursos adicionais decorrentes da aplicação dessas hipóteses, para os anos de 2005 a 2007,
foram estimados em R$45,377 bilhões.
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Para o ano de 2004, o Comitê baseou-se nas hipóteses adotadas pelo Comitê de Avaliação de
Receitas do Orçamento para a reestimativa de receita para o PLOA 2004. Esse relatório previu um
acréscimo bruto de transferências de R$11,9 bilhões, que resultou, deduzidas as despesas descritas no
item 6 acima, em R$3,265 bilhões de recursos disponíveis.

Resumindo, a receita adicional disponível, no âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade
social, apresentaria a seguinte distribuição, conforme sua origem:

Reestimativa da Receita; reestimativa da receita para 2004; redução do superávit primário do
Governo Federal, com o ganho total de R$48,642 bilhões.

Adicionalmente, estariam disponíveis, em decorrência da reestimativa do Superávit Primário das
Estatais Federais, recursos adicionais de R$7,969 milhões, de acordo como o Quadro V, do relatório do
comitê.

As recomendações desse comitê não foram integralmente adotadas pela CMO em reunião
realizada no plenário em 17/02/2004, o que resultou em recursos adicionais para atendimento das
emendas em nível menor que o proposto pelo comitê. Este relatório detalha essa questão mais adiante.

1.3.2 Comitê de Avaliação das Orientações Estratégicas, Megaobjetivos e Desafios dos Programas
e do Texto do Projeto de Lei

O comitê avaliou as emendas apresentadas às orientações estratégicas, aos megaobjetivos, aos
desafios, aos programas e ao texto do projeto de lei. Das recomendações emanadas do comitê,
destacam-se a aprovação da criação de seis novos programas, mantidos neste relatório, e a aprovação
do texto do projeto de lei, na forma do substitutivo inicialmente proposto pelo Senador Roberto
Saturnino. Esse texto foi modificado pelo Adendo e pelo acordo de Líderes. O texto final incorpora
0todas essas alterações.

1.3.3 Comitê de Avaliação das Emendas às Ações Orçamentárias
Dentre as recomendações desse comitê, destacam-se a definição de critérios para o atendimento

das emendas e para a compatibilização entre o PLOA 2004 e o PPA 2004-2007. Além disso, o comitê
recomendou a utilização de recursos adicionais para o atendimento das emendas, conforme relatório do
Comitê de Avaliação da Consistência Fiscal e da Receita, a preservação da programação enviada pelo
Poder Executivo e a adoção de uma reserva de R$10 milhões, para a realização de ajustes pelo Relator.

1.4 Avaliação da proposta
1.4.1 O atendimento às disposições constitucionais e legais
O §1º do art. 165 da Constituição dispõe sobre o conteúdo do PPA. Estabelece tal dispositivo que

“a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas
da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada”.

O projeto encaminhado pelo Executivo atende a este regramento constitucional no que diz
respeito à indicação das diretrizes, objetivos e metas. O plano é orientado a partir de uma estratégia de
desenvolvimento de longo prazo, a qual se desdobra em três megaobjetivos, os quais envolvem cinco
dimensões: social, econômica, regional, ambiental e democrática. Cada megaobjetivo contém diretrizes
gerais e desafios, aos quais são associadas diretrizes específicas. Tais informações podem ser
encontradas na Mensagem e no Volume I da proposta. Os desafios de cada megaobjetivo são
enfrentados por programas, cada qual com o seu objetivo. Os programas definem ações que permitem
alcançar os objetivos por eles propostos e, para cada ação, são estipuladas as metas a serem atingidas.
Os programas e seus megaobjetivos e as ações e suas metas são apresentados no Volume II da proposta.

Um ponto que deve ser criticado no projeto do PPA 2004-2007 é o da regionalização dos
recursos. De fato, só há indicação da região onde os recursos serão aplicados para 18% do total de
recursos orçamentários do plano. Problema dessa natureza, entretanto, não é uma exclusividade deste
PPA: a lei orçamentária vem, sistematicamente, atendendo de forma precária ao § 7º do art. 165 da
Constituição, que determina que os orçamentos fiscal e de investimento das estatais “terão, entre as
suas funções, a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo o critério populacional”.

Além das questões definidas no § 1º do art. 165 da Constituição, o projeto de lei do PPA 2004-
2007 também trata do anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004 (LDO
2004). Esse anexo acompanha o projeto em cumprimento ao art. 2º da LDO 2004. A transferência da
definição desse anexo da LDO para o PPA se fez necessária em razão dos prazos para encaminhamento e
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apreciação dessas leis. Não faria sentido a LDO 2004 estabelecer metas e prioridades para o orçamento
do próximo ano se os programas e as ações de governo seriam definidos pelo PPA 2004-2007, cujo envio
pelo Executivo ao Congresso dar-se-ia após a aprovação daquela lei.

Em relação ao texto da lei, importante é mencionar que alguns de seus artigos não deveriam ser
por ele tratados, como o art. 7º, que dispõe sobre a inclusão de ações no PPA por meio da lei
orçamentária. A existência de tais artigos, entretanto, se faz necessária para preencher uma lacuna da
legislação financeira, qual seja, a falta da lei complementar prevista no § 9º do art. 165 da Constituição.
O projeto do PPA 2004-2007 traz, ainda, um rol de ações que serão, ao menos parcialmente, atendidas
por recursos não-orçamentários, ou seja, aquelas que deverão contar com financiamentos de entidades
oficiais de crédito ou com recursos oriundos de parcerias com o setor privado.

1.4.2 As orientações estratégicas,  megaobjetivos e desafios
A análise do relacionamento entre a estratégia de longo prazo, as dimensões abordadas e os

megaobjetvos e dos desafios propostos pelo projeto do PPA 2004-2007 revelam que o plano tem por
objetivo, em linhas gerais, promover o crescimento econômico, com respeito ao meio ambiente e aliado à
distribuição de renda e de cidadania. Isso se revela um grande desafio, sobretudo quando se analisa a
trajetória econômica brasileira em tempos recentes. Na década de 70, foi bastante difundida a idéia de
que primeiro se faria “crescer o bolo”, para, depois, dividi-lo. O “bolo” cresceu, mas não se verificou a
sua repartição, nem na década de 70  nem nas seguintes. O Brasil continua, até hoje, uma das
sociedades mais desiguais do mundo. Assim, bem se orienta o plano de governo para os próximos
quatro anos, no sentido de se recuperar o crescimento econômico que, por diversas razões, ficou aquém
da capacidade do País na década de 90, e de se acelerar um processo de diminuição de desigualdades
sociais já iniciado nas esferas federal, estadual e municipal (processo que conta, por exemplo, com o
Programa Bolsa-Escola).

Outro aspecto importante do plano que vale comentar é a recuperação da participação do Estado
na economia, prioritariamente como formulador de diretrizes para o desenvolvimento. As políticas
oriundas do Consenso de Washington preconizaram um Estado minimalista, no qual toda atividade
produtiva seria conduzida pelas leis de mercado. Ocorre, porém, que questões como a existência de
assimetria de informação e de externalidades dificultam o bom funcionamento das leis de mercado.
Dessa forma, necessária se faz a presença do Governo na atividade econômica para planejar os
investimentos em algumas áreas (como energia, evitando-se que sua falta se transforme em gargalo para
a produção) ou para atuar diretamente em outras pouco atrativas para o setor privado, mas bastante
benéficas à população (como a construção de um metrô).

1.4.3 Os programas e ações com recursos orçamentários
Os programas e ações com recursos orçamentárias totalizam, no projeto do PPA 2004-2007,

R$1,510 bilhões. Desse total, apenas R$277 bilhões (18%) têm destinação prevista para alguma região
do País ou para o exterior. Os demais R$1,233 bilhões (82%) vieram com a indicação NA (nacional). Tal
problema, como já mencionado no item 1.4.1, não se constitui uma exclusividade do PPA, mas tem
sistematicamente caracterizado os orçamentos anuais. A distribuição prevista no projeto do PPA 2004-
2007 dos recursos orçamentários entre as regiões é mostrada na tabela e no gráfico seguintes.

Exterior, nacional, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul. Total de 1 trilhão, 509 bilhões,
685 milhões, 302 mil e 376 reais, que corresponde a 100% da proposta.

Em seguida, o gráfico da distribuição dos valores orçamentários com destinação para alguma
região.

Um aspecto que dificulta o exame do plano refere-se à forma como esse foi enviado. O projeto do
PPA 2004-2007 não apresenta a classificação funcional, o que permitiria analisar as pretensões do
Governo pelas diversas áreas de sua atuação, como educação, saúde, transportes etc. De acordo com o
Prof. James Giacomoni, citando Jesse Burkhead, “a classificação funcional pode ser chamada
classificação para os cidadãos” (grifo no original). Essas questões, aliadas à falta de regionalização do
plano, prejudicam tanto a transparência como a apreciação legislativa do processo de planejamento e de
orçamento.

As ações orçamentárias do PPA foram divididas conforme sejam financiadas com recursos dos
orçamentos fiscal e da seguridade social ou com recursos do orçamento de investimento das empresas
estatais. As ações do PPA contemplam produtos (metas físicas), data de início e término (no caso de
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projetos), custo total estimado, valor realizado até 2003, previsão de realização em 2003 e previsão
agregada de valores para o período 2004-2007. Um ponto que tem sido fonte de debates diz respeito ao
detalhamento dos títulos das ações. O projeto não apresenta uma padronização nesse sentido; em
muitos casos, a ação vem descrita no nível de subtítulo, o que deveria ser feito somente na lei
orçamentária. Segundo a LDO 2004, o subtítulo é o menor nível de programação, devendo ser utilizado,
especialmente, para especificar a localização física da ação. Por certo, não deve o PPA estar detalhado no
menor nível de programação, visto tratar-se das grandes linhas de ação do Governo para um período de
4 anos.

O Plano Plurianual, como uma peça de planejamento do Governo, deve conter informações que
indiquem de onde se irá partir e para onde se quer chegar. Deve trazer números que permitam o
diagnóstico da situação atual (valor de referência) e a visualização da situação futura (valor em 2007). É
nesse sentido que o projeto do PPA 2004-2007, da mesma forma como o plano ainda vigente, traz
indicadores associados aos programas, no intuito de mostrar um quadro da situação a ser enfrentada e
o resultado esperado após quatro anos. Verifica-se, entretanto, que, a exemplo do que já ocorre no plano
vigente, a definição dos indicadores e seus índices ainda é o maior problema a ser enfrentado pelos
formuladores das políticas públicas do Governo. Dos 374 programas do projeto, apenas 192 (51%)
apresentam indicadores com informações completas.

1.5 As emendas apresentadas e seus pareceres
1.5.1 As emendas apresentadas
Foram apresentadas 2.423 emendas à proposta do Poder Executivo. No que se refere às emendas

de valor, o total de acréscimos solicitados foi de R$369.724.833.687.
Tipo da ação: ação não-orçamentária ou ação orçamentária.
Ação não-orçamentária: bancada estadual e bancada individual. Total: 37 bilhões e 934 milhões.
Ação orçamentária: bancada estadual, bancada regional, Comissão e individual. O total é de 369

bilhões, 724 milhões, 833 mil e 687 reais.
1.5.2 Os critérios e os parâmetros utilizados para o acolhimento de emendas
Dos recursos aprovados pelo Comitê de Avaliação da Consistência Fiscal e da Receita, foram

destinados R$4,9 bilhões às emendas individuais, R$6 bilhões às emendas de Comissão, R$0,9 bilhões
às emendas de Bancadas Regionais e R$23,5 bilhões às emendas de Bancadas Estaduais. Os critérios
para atendimento das emendas, descritos a seguir, foram aprovados pelo comitê pertinente.

Critério para atendimento das emendas individuais
Cada Parlamentar teve direito a uma quota de R$20 milhões para atendimento de suas emendas.

Dentro desse limite, destinou-se a cada emenda individual um valor proporcional ao valor solicitado. Os
Parlamentares que explicitaram o desejo de utilizar outro critério na distribuição de sua quota por suas
emendas foram atendidos em sua pretensão.

As emendas individuais com valor solicitado acima de R$100 milhões foram atendidas como
emendas da bancada a que pertencia o autor, a critério da respectiva bancada. Nesse caso, a quota do
Parlamentar foi rateada entre as suas emendas remanescentes.

Critério para atendimento das emendas de Comissão, de bancadas regionais e estaduais
Inicialmente, foram destinados R$30,4 bilhões às emendas de Comissões, de Bancadas Regionais

e de Bancadas Estaduais, nos percentuais de 19,7%, 2,9% e 77,4%, respectivamente. Esses percentuais
correspondem à média dos recursos obtidos por esses autores nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003, no
atendimento às suas emendas, nas propostas orçamentárias para aqueles exercícios.

Foram direcionados dois terços da quota das Comissões (R$4 bilhões) para as emendas que
criavam ações novas e um terço (R$2 bilhões) para as que acresciam valores a ações existentes. A partir
dessa divisão, destinou-se a cada Comissão um percentual correspondente à média dos recursos
obtidos pela Comissão nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003, no atendimento às suas emendas, nas
propostas orçamentárias para aqueles exercícios.

A distribuição das emendas por objetivo e por autor está apresentada  nas tabelas seguintes: do
objeto, ação, cancelamento e texto, totalizando 2.423.

Autor: bancada estadual, com 320; bancada regional, com 6; Comissão, com 124; individual,
com 1.973.
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O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, o Relatou pulou a leitura. Estávamos na
página 15 para a 16. S.Exa. estava falando sobre propostas orçamentárias daqueles exercícios e não
seguiu a ordem.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Desculpe-me, trata-se de repaginação errada.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA  - Está bem, Sr. Relator. Só queremos confirmar se o texto

coincide.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Há as páginas 12 e 14. Portanto, a página 13 deveria

também constar.
Vamos seguir.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA  - V.Exa. está onde?
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Esta página corresponde à 13, mas a numeração está

errada em meu relatório.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Página 15. É o final da 15 e início da 16.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Página 16, é isso mesmo.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA  - Só que vamos começar devagar, para que possamos

acompanhar.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Os quatro primeiros programas constam do plano vigente,

mas não foram incluídos no PPA 2004-2007. Esses programas contêm ações que, historicamente, têm
sido muito demandadas pelos Parlamentares. Tais ações não encontram abrigo em outros programas
constantes do projeto, daí a aprovação de sua inclusão. O quinto (infra-estrutura de transportes) atende
a uma demanda pela criação de um programa desvinculado dos programas de corredores. O sexto visa
atender a várias emendas que não encontraram abrigo em nenhum outro programa da proposta.

As 47 emendas apresentadas ao Anexo de Metas e Prioridades foram consideradas prejudicadas,
tendo em vista o proposto no art. 13 do substitutivo ao texto da lei.

1.5.4 As adequações e solicitações dirigidas ao Relator e as suas emendas
Ao longo do processo de tramitação deste projeto, diversas correspondências com solicitações de

adequações e sugestões, quase todas oriundas de órgãos públicos dos Três Poderes, foram recebidas.
Segue-se um resumo dessas correspondências e das decisões tomadas em relação a cada uma delas.

Ofício nº 451/6SCh/SEFIN-1, de 7 de outubro de 2003
Nesse ofício, o Comandante do Exército solicitou alterações e remanejamentos, no que tange à

programação do Comando do Exército. Essas solicitações não foram atendidas.
Aviso nº 1824/GM/MT, de 9 de outubro de 2003
Por meio desse Aviso, o Ministro de Estado dos Transportes encaminhou nota técnica ao

Presidente da CMO, na qual fez um extenso relato sobre a necessidade de inclusão de recursos, de fonte
externa ou contrapartida, para o financiamento dos seguintes projetos: rodovia Fernão Dias, ligação
rodoviária São Paulo/ Curitiba/Florianópolis e BR-174,  Amazonas/Caracaraí. O Relator afirmou que
não foi possível determinar, com base nas informações contidas no aviso, o montante de recursos
adicionais que as solicitações demandariam. Essas solicitações não foram atendidas.

OFÍCIO/PRESI nº 2003013512, de 21 de outubro de 2003
Nesse ofício, o Ministro-Presidente do Conselho de Justiça Federal solicitou remanejamento de

parte dos recursos alocados à Justiça Federal, tendo em vista que a distribuição não correspondeu à
solicitada pela Justiça Federal ao Ministério da Planejamento. Essas solicitações foram atendidas por
meio de emendas de Relator nºs 81000001 a 81000057. O atendimento ao pleito não acarretou aumento
da dotação global prevista para a Justiça Federal, tendo em vista tratar-se de inclusão de ações novas,
atendidas com o remanejamento de recursos de outras ações constantes da proposta do Poder
Executivo. O total remanejado foi de R$33.083.641.

Ofício/MPU/SG/Nº 51, de 29 de outubro de 2003
No ofício, o Secretário-Geral do Ministério Público da União informou que a proposta daquele

órgão foi indevidamente alterada no âmbito do Poder Executivo. Para comprovar essa assertiva, anexou
documentação. Essas solicitações foram atendidas por meio de emendas de Relator — vou saltar o
número das emendas. O atendimento ao pleito acarretou aumento dos recursos previstos para o órgão,
no montante de R$3.176.716, provenientes de cancelamentos no valor de R$2.580.778 e acréscimos no
valor de R$5.757.494.
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Aviso nº 1.984/GM/MT, de 30 de outubro de 2003
Por meio desse Aviso, o Ministro de Estado dos Transportes encaminhou nota técnica ao

Presidente da CMO, na qual se encontrava detalhada proposta de revisão do projeto de lei do Plano
Plurianual para o órgão. A proposta de revisão contemplava remanejamento de recursos no âmbito do
DNIT e da VALEC, acréscimo de recursos na CDRJ, para adequação ao valor proposto no PLOA 2004 e a
inclusão de recursos adicionais para o DNIT, no montante de R$342.900.000. Essas solicitações não
foram atendidas.

Aviso nº 1371/GM, de 9 de dezembro de 2003
Por meio desse aviso, o Ministro de Estado da Saúde encaminhou nota técnica ao Relator, na

qual apresentava argumentação a favor da inclusão de uma nova ação no Plano Plurianual, que tinha
como objetivo a aquisição de uma planta farmacêutica de produção pela Fundação Oswaldo Cruz. Essa
solicitação foi atendida por meio da emenda de Relator no valor de R$18 milhões.

Ofício nº 555/6Sch/SEFIN-E, de 16 de dezembro de 2003
No ofício dirigido ao Relator, o Comandante do Exército solicita alterações na finalidade e no

descritor da ação Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército, do programa
Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro. Essa solicitação foi atendida por intermédio das
emendas de Relator.

Além dessas solicitações oficiais de órgãos dos Poderes, outras 2 foram enviadas. A primeira, do
Diretor do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, com sugestão de emendas. Essa solicitação
não foi atendida. A segunda, do Ministério da Cultura, enviada informalmente, continha sugestões de
alterações ao Anexo I. Essa solicitação foi atendida parcialmente por meio da emenda de Relator e
encontra-se incorporada ao texto do substitutivo.

1.6 O Acordo de Líderes e as Decisões do Relator
O Plenário da CMO não acatou integralmente as recomendações do Comitê de Avaliação da

Consistência Fiscal e da Receita, ficando este Relator responsável por encaminhar as observações feitas
pela CMO, no dia 17/02/2004. O  Comitê de Avaliação da Consistência Fiscal e da Receita tinha revisto
os recursos disponíveis para o período de 2004-2007 em R$48.642 milhões no âmbito dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, sendo R$20.763 milhões decorrentes da reestimativa da receita no
período do Plano e R$27.879 milhões oriundos da redução do superávit primário do Governo Central. No
âmbito do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, a redução do superávit primário gerou
um ganho de recursos de R$7.969 milhões.

Entretanto, seguindo decisão da CMO, em 17/02/2004, desconsideramos as parcelas
provenientes da redução do superávit primário para os anos de 2005, 2006 e 2007, no âmbito dos
orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento das empresas estatais federais. Em
conseqüência, ficam mantidas as metas de superávit primário anual para o setor público em 4,25% para
os anos de 2005 a 2007, conforme proposto pelo Poder Executivo.

Aqui foi anexada a Errata nº 2.
Tenho de lê-la? (Pausa.)
A Errata nº 2 acrescenta o seguinte texto:

“Vale lembrar que estão em curso no Governo discussões sobre a
racionalização no campo dos investimentos em infra-estrutura nas metas
fiscais dos próximos anos, bem como a introdução do critério de superávit
anticíclico, que, quando necessário, poderão levar a revisões anuais do PPA”.

Seguindo orientação do acordo de Líderes e a partir de informações obtidas no âmbito do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão adotamos, em substituição a reestimativa inicial de
R$20.763 milhões, no âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade social, o valor de R$37.110
milhões, conforme revisão do Quadro II do relatório do Comitê de Avaliação da Consistência Fiscal e da
Receita, apresentado a seguir.

Desse modo, não acatamos os itens  3 e 5, e ajustamos os itens 2, 4, 6 e 7 das premissas
adotadas pelo Comitê de Avaliação da Consistência Fiscal e da Receita, de tal forma que:

1. Mantivemos os parâmetros de inflação da proposta e da PPPA para o período 2005-2007,
embora tenhamos alterado as taxas de crescimento real do PIB. Da mesma forma que, na lei
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orçamentária para 2004, admitiu-se aumento de 0,5 ponto percentual nessa taxa e hipótese igual foi
adotada de 2005 a 2007;

2. Adotamos para 2004 os mesmos parâmetros utilizados na lei orçamentária e aprovados pelo
Congresso;
         3.  Mantivemos a meta de superávit primário e a trajetória de dívida contidas na proposta do
Governo;

4. Adotamos a reestimativa de acréscimo de receita bruta aprovada para o orçamento de 2004,
de R$11,3 bilhões, líquida de R$2,8 bilhões (Quadro II revisto);

5. Reestimamos o acréscimo da receita nominal para o período de 2005-2007, de acordo com a
metodologia apresentada abaixo;

6. Excluímos da receita tributária bruta reestimada na lei orçamentária para 2004 os seguintes
gastos obrigatórios: Transferências de IR, IPI e ITR a Estados e Municípios; Recursos para o Fundo de
Compensação das Exportações (Reforma Tributária); repartição da CIDE-Combustíveis, a fim de calcular
os recursos disponíveis, ajustando esses valores às novas hipóteses de reavaliação da receita;

7. Recompusemos a base de 2004 e projetamos a receita para o período 2005-2007.
Redução bruta da receita. Alteração em base e parâmetros para 2004.
Eis aqui as despesas:
Receitas brutas não consideradas na proposta: R$ 63.556,3 milhões;
Não-cumulatividade da COFINS — MP 135 e Reforma Tributária: R$28.060,1 milhões;
Desoneração de setores específicos da COFINS: menos R$2.384,5 milhões;
Desoneração de setores específicos do PIS/PASEP: menos R$517,7 mil;
PIS/PASEP nas importações: mais R$2.731,6 milhões;
Crédito presumido do IPI nas exportações: mais R$7.255,4 milhões;
IPI-fumo e IPI-bebidas (10% em 2004 e IPCA do ano anterior): R$1.526,4 milhão;
IPI: desoneração de bens de capital (implantação em 4 anos): menos R$9.875,8;
Imposto Territorial Rural — arrecadação pela União: apenas em 2004;
CIDE-Combustíveis: mais R$3,088,8 milhões;
Receitas atípicas da Secretaria da Receita Federal:  mais 23.720,3;
Receitas atípicas da Previdência: mais 9.951,6;
Receitas de Dividendos: mais 1.816,4;
Receita de royalties de petróleo: não há. Há um decréscimo em 2004;
Acréscimo bruto de recursos — Transferência de Imposto de Renda e IPI aos Estados e
Municípios: menos 8.734;
Redução Bruta de Receita — Alteração em Base e Parâmetros para 2004: menos 3.063,2;
Crédito presumido de IPI nas exportações: menos 3.917,9;
IPI-fumo e IPI-bebidas (10% em 2004 e IPCA do ano anterior): menos  824,2;
IPI — desoneração de bens de capital (implantação em 4 anos): mais 5.333;
Imposto de Renda na Fonte-Trabalho — Inativos com Noventena: menos 18,3, em 2004;
Receitas atípicas da Secretaria da Receita Federal:  menos 6.262,2;
Recursos para o Fundo de Compensação das Exportações:  menos 15.599;
Repartição da CIDE-Combustíveis: menos 6.241,6;
Recursos disponíveis a programar: 2.752,7 mais 34.357,7;
Quanto ao total geral, falo daqui a pouco. O número está apagado no meu relatório.
A reavaliação da receita de 2004, a recomposição da base e projeção do período 2005-2007
Em função da reestimativa da receita da lei orçamentária para 2004, o acréscimo de receita

bruta de transferências, em relação à proposta orçamentária para 2004, foi estimado em R$11,3
bilhões. Quase R$2,8 bilhões líquidos, decorrentes da seguintes decisões, que constam igualmente da lei
orçamentária  (Quadro II revisto):

1. Revisão dos parâmetros em 30/10/2003, com queda das principais variáveis, tais como taxa
de juros, massa salarial, índices de preço e PIB de 2003. Esse ajuste prévio das cifras da
proposta resultou em perda de recursos no total de R$965,5 milhões, dos quais a maior parte
foi conseqüência do novo cálculo de transferências a Estados e Municípios, no total de
R$844,4 milhões;
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2. Redução da arrecadação da Contribuição Previdência do Servidor Público, resultado da
aprovação da Reforma da Previdência, devido ao efeito da noventena (R$291,1 milhões);

3. Impacto da não-cumulatividade da COFINS, com o aumento da alíquota  prevista na Lei
10.833, de 2003, de 3% para 7,6%  e os efeitos da Reforma Tributária, considerando a
noventena (R$5,1 bilhões). Combinados os efeitos da desoneração de determinados setores, o
ganho final é de R$4,6 bilhões;

4. Cobrança de PIS/PASEP nas importações considerando a noventena (R$502 milhões).
Combinados os efeitos da desoneração de determinados setores, o ganho final é de R$383
milhões;

5. Aumento de 10% nas alíquotas de IPI-fumo e IPI-bebidas  (R$419,4 milhões);
6. Incorporação das receitas do ITR, cuja cobrança dificilmente será transferida a outra esfera

de governo em 2004 (R$309,4 milhões, dos quais metade é transferida);
7. Aumento de 10% na alíquota da CIDE-Combustíveis  (R$848,7 milhões);
8. Cômputo de receitas atípicas arrecadadas pela SRF, da ordem de R$4,4 bilhões, que, após

transferências, caem para R$3,4 bilhões;
9. Reestimativa da receita de dividendos  (R$500,7 milhões);
10.  Redução na receita atribuída a royalties do petróleo, que caem meio bilhão de reais.
As deduções de receita alcançam R$8,5 bilhões. Além das transferências constitucionais e legais,

muitas delas tratadas acima, foram deduzidas da receita bruta a previsão de despesas com o Fundo de
Compensação das Exportações (R$4,3 bilhões) e a Repartição da CIDE-Combustíveis (R$ 1,9 bilhão),
conforme o mesmo Quadro II revisto. Assim, os recursos disponíveis para o ano de 2004 foram
estimados em R$2,75 bilhões em 2003.

Para efetuarmos previsões dos três anos seguintes, tivemos, primeiramente, que recompor a base
de 2004, considerando que:

1. Não haverá o efeito da noventena nos anos seguintes ao de 2004, o que implica aumento na
COFINS (+R$2,6 bilhões), no PIS (+R$251 milhões) e da Contribuição dos inativos do serviço
público (+R$ 291 milhões);

2. O ITR estará já entregue para cobrança por outra esfera de Governo a partir de 2005 e não
compõe a arrecadação do triênio;

3. A queda prevista para os royalties, um fenômeno restrito a 2004, também não se repetirá  no
período 2005-2007;

4. As receitas atípicas serão mantidas na base e evoluirão no período, sendo que receitas
extraordinárias do INSS foram acrescentadas à base de projeção, diante do notável estoque
de sua dívida ativa e da disposição das autoridades em cobrá-la.

Com os ajustes acima, a receita bruta passa de R$11,3 bilhões para R$19,6 bilhões, o que
servirá de base das estimativas de receita para o período de 2005-2007.

Após a recomposição da base, foram adotadas as seguintes hipóteses de projeção do período
2005-2007, algumas diferentes das aprovadas no Comitê de Avaliação e Consistência Fiscal e da
Receita:

1. No período 2005-2007, foram incorporadas as receitas atípicas da Secretaria da Receita
Federal — SRF, com base na média do período 1999-2003 fechado, expurgadas, em 2002, as
decorrentes dos fundos de pensão;

2. No período 2005-2007, foram incorporadas receitas atípicas do INSS, tomando-se como base
a proporção das dívidas ativas do INSS (R$73 bilhões) e da PGFN-MF (R$173 bilhões);

3. Foi abandonada a hipótese de redução do superávit primário, embora mantida a do
crescimento do PIB em meio ponto percentual acima dos da proposta, no período de 2005-
2007;

4. Mesmo que não se dê imediatamente em 2004, haverá aumento das  alíquotas de IPI-fumo,
IPI-bebidas e da CIDE-Combustíveis, no período 2005-2007, no equivalente a 10% de início,
variando conforme o aumento do IPCA a cada  ano.  

5. Manutenção da receita de COFINS e do PIS, antes atribuída ao planejamento tributário;
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6. As receitas atípicas não serão reduzidas sucessivamente, a partir de 2005, a 90%, a 80% e a
70%, como no relatório anterior;

7. Todos os aumentos de receita da base 2004 foram recalculados aplicando-se as taxas de
crescimento do PIB e de preços para os próximos anos;

8. Foi utilizado o deflator implícito do PIB como parâmetro de preços.
Os recursos oriundos das empresas estatais federais foram reestimados em R$1.053 milhões. A

reestimativa teve por base o ganho de R$ 244,8 milhões no ano de 2004, correspondente à redução do
esforço fiscal das empresas estatais federais necessária para o alcance da meta de superávit primário
em 2004, dado que o PIB nominal foi reduzido em relação ao previsto na proposta orçamentária.

A partir dessa base, projetamos o ganho da redução do esforço fiscal em termos monetários para
os anos de 2005, 2006 e 2007, utilizando o crescimento do PIB nominal, o que resultou na reestimativa
total de R$ 1.053 milhões para o período 2004/2007.

Os recursos utilizados para acolhimento de emendas:
Assim sendo, os recursos disponíveis para o atendimento das emendas no âmbito dos

orçamentos fiscal e da seguridade social e do investimento das empresas estatais, passou a ser a
seguinte:

Origem: Orçamento Fiscal de Seguridade Social.
Reestimativa da Receita dos anos de 2005 a 2007 e reestimativa da Receita de 2004, totalizando

37.111.
Orçamento de Investimento das Empresas Estatais:
Redução do Esforço Fiscal em termos monetários (2004): 245;
Redução do Esforço Fiscal em termos monetários (2005 a 2007): 808;
Ganho total: 1.053.
Do Atendimento das Emendas:
Ao final do processo, mantivemos os pareceres às emendas apresentadas, considerando os

adendos e o acordo de líderes, de modo que a distribuição dos recursos aplicados ficou sendo a
seguinte:

Orçamento Fiscal e Seguridade Social.
Pareceres às emendas: 35.374;
Adendo: 558;
Adendo II: 41;
Compatibilização LOA 2004: 32;
Total aplicado: 35.941.
Orçamento de Investimento das Empresas Estatais.
Pareceres às emendas: 587;
Adendo: 465;
Total aplicado:1.052.
Substitutivo:
A compatibilização com a proposta orçamentária para 2004:
Com base nas recomendações do comitê pertinente, os critérios utilizados para a

compatibilização do substitutivo com os relatórios setoriais e o relatório-geral da proposta orçamentária
para 2004, foram os seguintes:

Emendas individuais ou coletivas a ações existentes tanto no PLOA 2004 como no PPA
2004/2007:

Adicionou-se ao valor aprovado no PLOA 2004 a mesma ação no PPPA 2004 apenas no caso de o
valor final no PLOA 2004 ter resultado maior do que o valor no PPP 2004/2007. Nesse caso, o valor
acrescido foi apenas o suficiente para igualar os dois valores, o do PLOA 2004 e o do PPPA 2004/2007.

Emendas individuais ou coletivas criando novas ações no PLOA 2004, sem a apresentação da
emenda correspondente no PPPA 2004/2007:

Nesse caso, foi criada, por meio de emenda de Relator, a ação necessária no PPA 2004/2007,
com o valor idêntico ao aprovado no PLOA 2004.

Emendas individuais ou coletivas criando novas ações no PLOA 2004, com a apresentação da
emenda correspondente criando essa ação no PPA 2004/2007:
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A aprovação da emenda ao PPPA 2004/2007 deu-se conforme critério explicitado no item 1.5.2.
O valor mínimo aprovado no PPPA 2004/2007 correspondeu ao valor aprovado no PLOA 2004.

Programas de Governo
Em função do acordo de Líderes e entendimento com o Poder Executivo, o autógrafo conterá, no

Anexo II, os órgãos responsáveis pelos programas de Governo e os respectivos órgãos executores das
ações dos programas.

Programas sociais
O § 4º do art. 2º da LDO 2004 determina que o Plano Plurianual defina os programas sociais.

Entretanto, a proposta do Poder Executivo não se fez acompanhar dessa relação. Com o objetivo de
preencher essa lacuna legal, procedemos à identificação desses programas, os quais são apresentados
no Anexo IV do substitutivo. Tal identificação, porém, carece de aperfeiçoamento, vez que se baseou nas
escassas informações que acompanham os programas (título, objetivo e público-alvo). Recomendamos
que, numa revisão do Plano, seja também revisada essa identificação, de forma a se aperfeiçoar o
processo de acompanhamento das ações sociais de Governo.

Texto da lei
O substitutivo que apresentamos resultou de consultas feitas à Secretaria de Orçamento Federal

e à Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, do atendimento às emendas apresentadas, das alterações que tiveram como objetivo
contribuir para o aperfeiçoamento do texto e as alterações constantes do adendo e do acordo de líderes.
Esse acordo foi responsável pela elevação de 5 para 7 vezes o limite previsto no § 1º do art. 3º, da
inclusão do § 6º do mesmo artigo, excluindo das limitações desse artigo os créditos extraordinários, pela
alteração do art. 5º, incluindo a obrigatoriedade da revisão anual do Plano.

O art. 1º refere-se ao mandamento constitucional que trata o Plano Plurianual. O Plano está
detalhado no Anexo I, que trata da orientação estratégica que regeu a sua formulação e sua
decomposição em megaobjetivos, desafios e diretrizes e no Anexo II, que contém o detalhamento dos
programas e ações que resultaram da aplicação daquela estratégia. O Anexo III define os órgãos dos Três
Poderes responsáveis por cada um dos programas e o Anexo IV apresenta a relação dos programas
sociais. Esse último, em atendimento à exigência contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004
(art. 2º, § 4º). Já o anexo V, que trata das ações financiadas com recursos não-orçamentários, surge
apenas como um documento que acompanha o Plano, dele não sendo parte integrante. Isso porque
essas ações, embora tivessem apenas caráter informativo, receberam emendas de Parlamentares.

Os arts. 3º e 4º estabelecem dois relevantes princípios: o primeiro relacionado às metas físicas
dos projetos e o segundo, aos valores financeiros a elas destinados. O caput do art. 3º estabelece que as
metas físicas definidas para o período de vigência do plano constituem-se em teto para a execução física
dos projetos. O art. 4º estabelece que os valores financeiros associados aos projetos, definidos para o
mesmo período, são apenas estimativos. A primeira regra fica restrita apenas aos projetos de valor total
estimado superior a um teto determinado, definido no art. 3º, § 1º.  Além disso, o §. 2º do art. 3º exige
que esses projetos somente sejam executados em crédito específico, ou, em outras palavras, veda a sua
execução em dotações genéricas, os chamados ‘guarda-chuvas’. Já o § 4º do art. 3º determina que, caso
haja extrapolação das metas físicas, o projeto tenha sua execução suspensa até que a meta física seja
ajustada, por intermédio de alteração do Plano Plurianual.

O art. 5º trata das modificações propostas pelo poder Executivo. O caput estabelece que tais
alterações devem ser propostas por meio de projeto de lei específico ou por meio do projeto de lei de
revisão anual. O § 1º define o prazo para o envio, por parte do Poder Executivo, dos projetos de lei de
revisão anual. Já o § 2º do mesmo artigo determina o cancelamento das dotações constantes da
proposta de lei orçamentária anual, que estejam condicionadas a alterações do Plano Plurianual, no
caso de as últimas não serem aprovadas até a data da aprovação do projeto de lei orçamentário anual.

O art. 6º dispensa a inclusão, no plano, das ações cujo custo total estimado seja inferior ao valor
fixado no art. 3º, ou cujo crédito orçamentário restrinja-se a um único exercício financeiro. O objetivo é
fazer com que o plano contenha apenas as ações de muita relevância, segundo um critério que leve em
conta o seu custo total. Ainda segundo o artigo, as ações cuja execução não ultrapasse um exercício
financeiro também estão dispensadas de serem detalhadas no plano, em consonância com o disposto no
art. 176, inciso I, § 1º da Constituição Federal.
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O art. 7º estabelece que somente as ações constantes do plano podem ser objeto de operações de
crédito externo. O § 1º fixa o limite contratual dessas operações e o § 2º, o dos desembolsos para o
período de vigência do plano.

O art. 9º especifica o conteúdo do relatório de avaliação. Cabe destacar os Incisos V, VI e VII. Os
Incisos V e VI relacionam-se à execução orçamentária dos projetos de grande vulto constante do plano.
O primeiro exige que o relatório contenha justificativa para o fato de algum projeto ter tido execução
orçamentária superior ao valor financeiro total previsto para o projeto. Já o segundo exige justificativa
para ocorrência de execução orçamentária, também ao longo do período de vigência do plano, inferior a
percentuais definidos no texto. Já o inciso VII pede justificativa para a não-inclusão nas leis
orçamentárias anuais de projetos já iniciados ou que, de acordo com as datas previstas para o início e o
término, deveriam ser incluídos naquelas leis. O objetivo que perseguimos ao incluir esses incisos foi o
de dar o mínimo de eficácia ao planejamento governamental, consubstanciado no plano.

Com  efeito, exigir que o Poder Executivo forneça explicações ao Legislativo, nos casos previstos
nos incisos V, VI e VII é, uma forma indireta, de contribuir para o aperfeiçoamento da atividade de
planejamento governamental.

Os parágrafos do art. 9º tratam do acesso tanto do Congresso Nacional, quanto da sociedade
civil, às informações sobre a execução do plano. A consolidação das informações recebidas dos órgãos
responsáveis por programa e a elaboração da divulgação do relatório de avaliação ficará a cargo do
Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal.

Os arts. 10 e 11 tratam do registro das informações sobre a execução do plano. Essas devem ser
fornecidas ao Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal.

O art. 12 foi mantido na forma proposta pelo art. 13, no texto enviado pelo Poder Executivo.
Já o art. 13 inova ao definir que, para o ano de 2004, as metas e prioridades da Administração

Pública Federal correspondem aos projetos de grande vulto com execução superior a 50%,  até 31 de
dezembro de 2003, às atividades e às operações especiais dos programas sociais.

Errata nº 3
Esta errata altera o Relatório do Vencido apresentado, como descrito nos itens seguintes:
a) Substituir o Anexo V — ações com recursos não orçamentários — apresentado pelo que se

encontra em anexo a esta errata, tendo em vista terem sido detectados erros na sua publicação.
b) Substituir, no art.  8º do substitutivo ao texto da lei, a expressão “§ 1º” por “parágrafo único”,

visto que não há outros parágrafos.
c) Eliminar o § 3º do art. 9º do substitutivo ao texto da lei e renumerar o parágrafo seguinte.
d) Eliminar o § 1º do art. 10 do substitutivo ao texto da lei e renumerar o parágrafo seguinte.
e) Inserir, após o último parágrafo do art. 9º do substitutivo ao texto da lei, o seguinte parágrafo:

“O Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal
deverá elaborar e divulgar, pela Internet,  o relatório de avaliação do Plano
Plurianual até o dia 15 de setembro de cada exercício.”

f) Inserir, após o último parágrafo do art. 10 do substitutivo ao texto da lei, o seguinte parágrafo:
“O Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal

disponibilizará, pela Internet, informações constantes do SIGPLAN, em
módulo específico, para fins de consulta pela sociedade civil”;

g) Alterar o parecer da emenda de Relator nº 81000352 de aprovada para rejeitada, tendo em
vista que a ação objeto da Emenda nº 005W — Fomento à Infra-Estrutura de Transporte — já estava
contemplada no relatório apresentado no Programa 6035 — Infra-Estrutura de Transporte.

Voto
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 30, de 2003-CN, conforme anexos,

nos termos do substitutivo que estamos apresentando.”
Era o que tinha a dizer.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, e a leitura do substitutivo?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está encerrada a leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, e a leitura do substitutivo?
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, ainda não foi encerrada a leitura.
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O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, falta a leitura do substitutivo. S.Exa.
apresenta um substitutivo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, o Relator apresenta um substitutivo.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, o Relator criou um substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, essa figura não existe. O

Relator leu o relatório e acabou.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, mas o substitutivo faz

parte do relatório.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, S.Exa. termina a leitura com a

apresentação de um substitutivo. Tem de ser lido o substitutivo. Ninguém vai pedir a leitura dos anexos,
mas do substitutivo, sim.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Srs. Parlamentares, não quero cercear a
liberdade do Plenário. Todos têm direito de apresentar reivindicações. Estamos, lamentavelmente, no dia
1º de abril. O País não pode continuar parado por causa de temas locais, de interesses específicos
referentes a algumas regiões,  Municípios ou Estados.

Sei que os nobres pares defendem interesses legítimos de suas regiões, mas faço-lhes um apelo.
Peço a V.Exas. que compreendam a urgente necessidade de o País aprovar o PPA. O prazo de atuação
desta Mesa se encerra após a Semana Santa. Temos de aprová-lo já.

Esse é um apelo que faço em nome do convívio fraterno nesse período. Espero levarmos adiante a
votação.
Com a palavra o Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, registro 2 pontos. No primeiro, reforço meu

interesse pela leitura do substitutivo incluído no relatório. No segundo ponto, refiro-me...
Não consigo falar por causa do barulho.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho ) - Silêncio, por favor.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, volto a insistir: o substitutivo faz parte do

relatório, deve, portanto, ser lido. Queremos o cumprimento do Regimento Interno. Não estamos
pensando em questões regionais. Trata-se de intenção política. Entendemos que o PPA não fará o País
crescer. Isso precisa ficar registrado.

Ontem, o Governo procurou o PFL. Dissemos a ele que o partido não possuía nenhuma
pendência com relação a ele, embora não esteja atendendo aos programas continuados, tampouco aos
novos. Não há discriminação em relação a Estados ou a Municípios administrados pelo partido. A
discriminação é com o País.

Quero que isso fique registrado de forma clara. Nosso posicionamento é de ordem política e
regimental. Que sejam cumpridos os nossos direitos. Apenas isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Compreendo perfeitamente o
posicionamento do Deputado Rodrigo Maia.

Peço ao Relator que leia as 4 páginas do anexo.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, S.Exa. vai votar contra a matéria

posteriormente.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, ainda não é anexo. São 5 páginas de

substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sem o anexo.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA  - Sr. Presidente, é conveniente atender a sugestão do

Deputado Rodrigo Maia.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Sérgio Guerra, a solicitação foi

atendida.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Passo a ler, Sr. Presidente:

“O Congresso Nacional decreta:
“Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio

2004/2007, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição.
§ 1º - Integra o Plano Plurianual:
I - Anexo I — Orientação Estratégica de Governo;
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II - Anexo II — Programa de Governo;
III - Anexo III — Órgão Responsável por Programa de Governo; e
IV - Anexo IV —  Programas Sociais.
§ 2º Acompanha o Plano Plurianual o Anexo V — Ações com Recursos

Não-Orçamentários, de caráter informativo.
Art. 2º Os programas, no âmbito da Administração Pública Federal,

para efeito do art. 165, § 1º, da Constituição, são os integrantes desta lei.
 Art. 3º As metas físicas dos projetos de grande vulto, estabelecidas

para o período do Plano Plurianual, constituem-se, a partir do exercício 2005,
em limites a serem observados pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas
leis orçamentárias e seus critérios adicionais, respeitada a respectiva
regionalização.

§ 1º Para efeito desta lei, entende-se por projeto de grande vulto os
que tenham valor total estimado superior a sete vezes o limite estabelecido
no art. 23, I, “c”, da Lei nº 8.666/93, para os projetos constantes do
orçamento fiscal e da Seguridade Social, e de 5% do total de investimentos
da entidade no exercício, para os projetos constantes do orçamento de
investimento das empresas estatais.

§ 2º Os projetos de grande vulto somente poderão ser
executados, a partir do exercício de 2005, à conta de crédito orçamentário
específico, vedado o empenho de valores a eles destinados em outra dotação.

§ 3º O Poder Executivo encaminhará, até 31 de agosto de 2004,
projeto de lei contendo a programação, na forma do Anexo II desta lei, dos
projetos de grande vulto, ainda não especificados.

§ 4º A extrapolação dos limites de que trata o caput condicionará a
continuidade da execução física do projeto de grande vulto à alteração de
sua meta prevista no Plano Plurianual.

§ 5º Os órgãos centrais dos sistemas de programação financeira e de
administração de serviços gerais assegurarão, no âmbito do SIAFI  e do
SIASG,  o cumprimento do disposto no § 2º.

§ 6º As limitações deste artigo, bem como o disposto no caput do art.
5º, combinado com o inciso II do § 6º do mesmo artigo, não se aplicam aos
créditos extraordinários.

Art. 4º Os valores financeiros estabelecidos para as ações
orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à
programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus
créditos adicionais.

Art. 5º A alteração ou a exclusão de programa constante do Plano
Plurianual, assim como a inclusão de novo programa, serão propostas pelo
Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico,
observado o disposto no art. 6º desta lei.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados ao
Congresso Nacional até o dia 31 de agosto dos exercícios de 2004, 2005 e
2006.

§ 2º As dotações orçamentárias condicionadas à aprovação dos
projetos de lei previstos no caput serão canceladas pelo Poder Executivo, até
30 dias após a sanção da lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais, caso o projeto não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional
até a data da aprovação do projeto de lei orçamentária anual ou de seus
créditos adicionais.

§ 3º A proposta de alteração de programa ou a inclusão de novo
programa, que contemple despesa obrigatória de caráter continuado, deverá
apresentar o impacto orçamentário e financeiro no período do Plano



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

21

Plurianual, que será considerado na margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado, constante das leis de diretrizes
orçamentárias das leis orçamentárias.

§ 4º A proposta de alteração ou inclusão de programas, conterá, no
mínimo:

 I - diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da
sociedade a ser atendida;

II - demonstração da compatibilidade com os megaobjetivos, desafios e diretrizes definidos
no Plano plurianual;.

III - identificação dos efeitos financeiros e demonstração da
exeqüibilidade fiscal ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.

§ 5º A proposta de exclusão de programa conterá exposição das
razões que a justifiquem e o seu impacto dos megaobjetivos, desafios e
diretrizes definidos no Plano Plurianual.

§ 6º. Considera-se alteração de programa:
I - adequação de denominação ou do objetivo e modificação do

público-alvo, dos indicadores ou dos índices;
II - inclusão ou exclusão de ações orçamentárias, ressalvado o

disposto no art. 6º;
III - alteração do tipo, do título, do produto, da unidade de medida e

das metas das ações orçamentárias;
IV - alteração dos valores estimados para cada ação, no período do

Plano Plurianual, respeitada a respectiva regionalização.
§ 7º As alterações do Plano Plurianual deverão ter a mesma

formatação e conter todos os elementos presentes nesta lei
§ 8º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano

Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis
orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

§ 9º Excepcionalmente, em função de possível alteração do conceito
de ação orçamentária a ser definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2005, o projeto de lei previsto no caput poderá propor agregação e
desmembramento de ações, alteração de seus códigos, títulos e produtos,
desde que não modifique a finalidade das ações e não prejudique o disposto
nos art. 3º, § 3º, desta lei.

§ 10 O projeto de lei previsto no caput  incorporará os ajustes
decorrentes da compatibilização prevista no art. 11 da Lei Orçamentária de
2004.

Art. 6º Fica dispensada de discriminação no Plano Plurianual a ação
cujo crédito orçamentário restrinja-se a um único exercício financeiro ou cujo
custo total estimado seja inferior ao valor fixado no art. 3º, § 1º, desta lei.

Parágrafo único. A partir da data da constatação da inobservância do
disposto no caput, a continuidade da execução física e orçamentária da ação
estará condicionada à sua inclusão no Plano Plurianual.

Art. 7º Somente poderão ser contratadas operações de crédito externo
para o financiamento de ações integrantes desta lei.

§1º As operações de crédito externo que tenham como objeto o
financiamento de projetos terão como limite contratual o valor total estimado
desses projetos.

§2º Os desembolsos das operações de crédito externo limitar-se-ão,
no período de vigência do Plano Plurianual, aos valores financeiros previstos
para as ações nesta lei.

Art. 8º O Poder Executivo publicará, no prazo de até 60 dias após a
aprovação do Plano Plurianual ou suas revisões anuais, o seu texto
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atualizado, com as adequações das metas físicas aos valores das ações
orçamentárias e não orçamentárias aprovados pelo Congresso Nacional.

§ 1º O Poder Executivo publicará, pelo menos anualmente, o Plano
Plurianual atualizado pelas leis que o modificaram, incorporando os ajustes
decorrentes das alterações, inclusões ou exclusões de programas, com as
adequações das metas físicas aos valores das ações orçamentárias e não-
orçamentárias.

Art. 9º O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, até o dia 15
de setembro de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual,
que conterá:

I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que
embasaram a elaboração do Plano Plurianual, explicitando, se for o caso, as
razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os
realizados;

II – demonstrativo, na forma do Anexo II desta lei, contendo, para
cada ação:

a) os valores previstos nesta lei e suas modificações;
b) a execução física e orçamentária nos exercícios de vigência deste

Plano Plurianual;
c) as dotações constantes da lei orçamentária em vigor e as previstas

na proposta orçamentária para o exercício subseqüente;
d) as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros, tanto

das ações constantes desta lei e suas alterações como das novas ações
previstas, para os três exercícios subseqüentes ao da proposta orçamentária
enviada até 31 de agosto.

III - demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices
alcançados ao término do exercício anterior e dos índices finais previstos;

IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice
final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas,
relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias;

V - justificativa, por projeto de grande vulto, da ocorrência de
execução orçamentária acumulada ao final do exercício anterior, em valor
superior ao valor financeiro previsto para o período do Plano Plurianual;

VI - justificativa, por projeto de grande vulto, em 2005, 2006 e 2007,
da ocorrência de execução orçamentária acumulada ao final dos exercícios
anteriores, em valor inferior a 15%, 30% e 50%, respectivamente, do valor
financeiro previsto para o período do Plano Plurianual;

VII - justificativa da não-inclusão, na proposta de lei orçamentária
para o exercício subseqüente, de projetos já iniciados ou que, de acordo com
as respectivas datas de início e de término, constantes do Plano Plurianual,
deveriam constar da proposta, e apresentação, para esses últimos, de nova
data prevista para o início;

VIII - demonstrativo da execução física e orçamentária, na forma do
Anexo II desta lei, das ações que, por força do art. 6º, ficaram dispensadas
de serem discriminadas no Plano Plurianual.

§ 1º Para atendimento ao disposto no caput, o Poder Executivo
instituirá Sistema de Avaliação do Plano Plurianual, sob a coordenação do
Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal.

§ 2º O Congresso Nacional terá acesso irrestrito ao Sistema de
Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual — SIGPLAN,
para fins de consulta.
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§ 3º O Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento
Federal disponibilizará, pela Internet, resumo das informações constantes do
SIGPLAN, em módulo específico, para fins de consulta pela sociedade civil.

§ 4º Fica dispensada, para o relatório de avaliação a ser enviado até
15 de setembro de 2004, a apresentação das informações previstas nos
incisos II, “b” III, IV, V, VIII, deste artigo.

Art. 10 Os órgãos do Poder Executivo responsáveis por programas,
nos termos do Anexo III desta lei, deverão:

I - registrar, na forma padronizada pelo Órgão Central do Sistema de
Planejamento e Orçamento Federal, as informações referentes à execução
física das ações constantes dos programas sob sua responsabilidade, até 31
de março do exercício subseqüente ao da execução;

II - elaborar plano gerencial e plano de avaliação os respectivos
programas, para apreciação pelo Órgão Central do Sistema de Planejamento
e Orçamento Federal;

III - adotar mecanismos de participação da sociedade e das unidades
subnacionais na avaliação dos programas.

§ 1º O Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento
Federal deverá elaborar e divulgar, pela Internet, o relatório de avaliação do
Plano Plurianual até o dia 15 de setembro de cada exercício.

§ 2º O Poder Executivo poderá atualizar os Anexos II e III desta Lei,
em decorrência de alteração dos órgãos responsáveis pelos programas e pela
execução das respectivas ações.

Art.11 Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, responsáveis
por programas, deverão elaborar e enviar ao Órgão Central do Sistema de
Planejamento e Orçamento Federal, plano gerencial e plano de avaliação dos
programas sob sua responsabilidade.

Parágrafo único. Aplica-se aos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário, responsáveis por programas, o disposto no inciso I do art. 10.

Art. 12. O Poder Executivo poderá firmar compromissos, agrupados
por sub-regiões, com Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma de
pacto de concertamento, definindo atribuições e responsabilidades das
partes, com vistas à execução do Plano Plurianual e de seus programas.

§ 1º O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade civil
organizada na avaliação e nas alterações do Plano Plurianual.

§ 2º Os pactos de concertamento, de que trata o caput, abrangerão os
programas e ações que contribuam para os objetivos do Plano Plurianual, em
nível estadual e sub-regional, e definirão as condições em que a União, os
Estados e o Distrito Federal, os Municípios e a sociedade civil organizada
participarão do ciclo de gestão deste Plano.

Art.13. As metas e prioridades da Administração Pública Federal,
para o exercício de 2004, correspondem aos projetos de grande vulto que, em
31 de dezembro de 2003, apresentaram execução orçamentária superior a
50% (cinqüenta por cento) do seu valor total estimado e às atividades e
operações especiais dos programas sociais constantes da lei orçamentária
para 2004.

Parágrafo único. O Poder Executivo publicará, no prazo de até 60 dias
após a aprovação desta Lei, as metas e prioridades da Administração
Pública Federal para o exercício de 2004.

Art. 14. Para efeito do disposto no § 4º do art. 2º da Lei nº 10.707, de
30 de julho de 2003, os programas sociais são os constantes do Anexo IV.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2004.”
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a leitura da errata, declaro
inadmitidas as emendas apontadas pelo Relator, conforme estabelecido no art. 8º, alínea “o”, do
Regulamento Interno da Comissão.

As emendas inadmitidas são ações orçamentárias do Volume 2, com recursos financeiros:
Emenda nº 19760009, do Deputado Vignatti; Emenda nº 50170001, da Comissão de Finanças e
Tributação; Emenda nº 50220002, da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público; Emendas
nº 1 e nº 3, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação; Emendas nº 2 e nº 4, da Comissão de
Assuntos Sociais; Emenda nº 1, da Comissão de Fiscalização e Controle; e Emenda nº 2, da Comissão
de Assuntos Econômicos.

São inadmitidas também as emendas ao texto nº 11, do Deputado Anivaldo Vale; nº 17, do
Deputado Carlos Melles; nº 01, do Deputado César Medeiros; nº 03, da Comissão Diretora da Câmara
dos Deputados; nº 09 e nº 10, da Comissão Seguridade Social e Família; nº 11 e nº 12, Comissão de
Seguridade Social e Família; nºs 24, 25, 28, 35, 37, 38, 40 e 41, todas de autoria do Deputado Gilmar
Machado; nº 19, do Deputado João Leão; nº 01, do Deputado João Magno; nº 08, do Deputado José
Carlos Aleluia; nº 2, do Deputado José Roberto Arruda; nº 8, da Senadora Lúcia Vânia; nº 12, do
Senador Mão Santa; nº 6, do Deputado Márcio Reinaldo Moreira; nº 1, do Deputado Pedro Henry; nº 7,
do Senador Sérgio Zambiasi; nº 04, da Senadora Serys Slhessarenko; nº 03, do Deputado Sigmaringa
Seixas; nºs 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 43, 48, 49, 51, 53, 56, 57, 58 e 59, todas de autoria do
Deputado Vander Loubet; nºs 05 e 06, do Deputado Wilson Santos.  Estão todas inadmitidas.

Antes  de iniciarmos a discussão da matéria, quero prestar esclarecimentos quanto aos
destaques apresentados ao relatório do Senador Roberto Saturnino. Serão declarados prejudicados
apenas os destaques supressivos referentes ao texto da lei.

Isso se refere aos destaques apresentados ao relatório do Senador Roberto Saturnino.
Passarei à leitura dos destaques. Destaques declarados prejudicados em função da nova redação

dada pelo texto da lei:
Destaques nº 26, do Deputado Eduardo Valverde; nº 85, do Deputado Anivaldo Vale; nºs 133,

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 e 150, todos de autoria do Deputado
Virgílio Guimarães.

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

Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Quem fez destaque supressivo ao texto deve

reapresentá-lo durante a discussão. Quem fez destaques de valores ou de ações teve mantidos os
destaques feitos no relatório de Senador Roberto Saturnino? Está claro isso?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está claro. Serão feitos novos destaques de
textos. Os destaques de emendas  serão válidos.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, para mim não está claro. Os
destaques novos não incidiriam sobre o relatório, mas sim sobre o texto da lei?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Sobre o texto da lei.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  - Só sobre o texto da lei?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Só.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - O Relatório é vencido, ou seja, ficou para trás.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Correto.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Obrigado.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, é porque relatório não tem destaque

nunca. Não existe isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Durante a discussão estará aberto o prazo

para apresentação de destaques supressivos apenas ao texto da lei, não sendo admitida apresentação de
qualquer outro tipo de destaque.

Está aberto o prazo de apresentação de destaques, que será encerrado ao término da discussão.
Em discussão.
Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Quero cumprimentar o Relator pelo belo trabalho. O
PPA apresenta política de crescimento para o País, unifica os programas sociais, não vende o patrimônio
do povo brasileiro. Por isso, ele tem de ser aprovado. Meu voto será favorável ao PPA apresentado pelo
Senador Sibá Machado.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, é importante estabelecer tempo para
as intervenções.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Regimento estabelece o prazo de 5
minutos. No entanto, como há um número muito grande de oradores inscritos, faço um apelo ao
Plenário no sentido de que todos usem apenas a metade desse prazo, senão, não haverá tempo para
todos.

Com a palavra o Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, farei minha

explanação na linha do que espera o Deputado Alberto Goldman, que deve ser uma das pessoas mais
favoráveis ao Plano Plurianual, até porque, durante todos seus mandatos, sempre defendeu a aprovação
de um Plano Plurianual com um nível de intervenção na infra-estrutura.

O Relator, Senador Sibá Machado, de forma brilhante, consegue no relatório identificar os
problemas e apontar os caminhos para o desenvolvimento, tratando principalmente de investimentos no
País, superando graves problemas de uma plataforma atrasada e buscando sedimentar esse caminho.
Não há como pensar em crescimento econômico sem atender às demandas cada vez mais crescentes do
setor de infra-estrutura. Por isso, Sr. Presidente, creio que esta Comissão não pode se furtar a dar essa
contribuição.

Sei que o espírito de todos os Parlamentares desta Comissão — Senadores ou Deputados — é
exatamente o da compreensão e da cooperação para que nesse atual estágio entreguemos à estrutura
governamental um Plano Plurianual aprovado com condições efetivas para que, daqui para frente,
possamos aprovar inclusive já a nova LDO, preparar o Orçamento, caminhar para 2004 e podermos pôr
este País nos trilhos e fazê-lo crescer.

Votamos favoravelmente, considerando este um oportuno e sobejo momento para esta Comissão
brindar o País com aprovação de nosso PPA.

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

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente
quero destacar a tarefa extremamente difícil que o Senador Sibá assumiu, até mesmo porque foi em
meio a uma situação conflituosa.

Quero registrar minha preocupação: que o planejamento não seja apenas uma peça, mas que se
transforme em projeto concreto de investimento. É importante fazer esse destaque. O planejamento, que
foi o forte em determinados períodos do crescimento econômico, agora retorna com a perspectiva de se
transformar em uma peça concreta da Administração Pública. Portanto, meu voto é favorável ao
relatório do Senador Sibá Machado.

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

(Pausa.) Ausente.
Em permuta com o Deputado Devanir Ribeiro, falará o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, inicio

minha fala referindo-me ao relatório do PPA, tomando por base o Acórdão nº 102/04, do TCU,
decorrente de auditoria realizada pelo Tribunal em que, dentre outras coisas, destaca inconsistências no
projeto de lei do Plano Plurianual.

Vou relacionar aqui algumas determinações feitas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão pelo acórdão elaborado pela auditoria do Tribunal de Contas da União.

Entre as principais estão:
“1 - elaborar os macroindicadores e indicadores para objetivos

setoriais para acompanhamento da Orientação Estratégica de Governo e dos
Ministérios, conforme previsto no Manual de Elaboração das Orientações
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Estratégicas de Governo, e incluir na primeira proposta de revisão do Plano
Plurianual 2004/2007;

2 - reformular os indicadores de desempenho que não se mostrem
adequados para a mensuração dos objetivos declarados para os respectivos
programas e incluir na proposta de primeira revisão do Plano Plurianual
2004/2007;

3 - elaborar os indicadores de desempenho para os programas onde
não se acham previstos e incluir na primeira proposta de revisão do Plano
Plurianual 2004/2007;

4 - corrigir as inconsistências de metas físicas dos projetos e  incluir
na primeira proposta de revisão do Plano Plurianual 2004/2007;

5 - apurar os atributos ainda não definidos para os indicadores de
desempenho e incluir na primeira proposta de revisão do Plano Plurianual
2004/2007.”

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, afora essas inconsistências do relatório elaborado pelo
Senador Sibá Machado, há ainda a manutenção do superávit primário, que se contrapõe ao que pregava
o Senador Saturnino Braga. Essa manutenção do superávit primário enseja uma reavaliação das
receitas no PPA, que foram feitas com dois pesos e duas medidas.

Há um confronto entre o que escreve o Senador Sibá Machado e o que diz o Executivo Federal
por meio do decreto de limitação orçamentária de fevereiro de 2002. O Senador reavalia as receitas de
2004, reafirma o aumento de 10% nas alíquotas do IPI do fumo e das bebidas e o aumento de 10% na
alíquota da CIDE. Ora, a Medida Provisória nº 164 traz não o aumento de 10% da CIDE, mas o aumento
de 20,5% do PIS e da COFINS sobre os combustíveis, exatamente para não dividir esses recursos com
Estados e Municípios.

Aqui, portanto, V.Exa. já erra, Senador Sibá Machado. A estimativa feita pelo Comitê de Receitas
do Orçamento da União — e aqui está presente o Relator do Orçamento, Deputado Jorge Bittar — foi de
4,4 milhões de reais para as receitas atípicas arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal. Esse valor
foi reduzido a zero pelo decreto de contingenciamento do Governo, de fevereiro deste ano.

Sr. Presidente, não podemos aprovar esse relatório do Senador Sibá Machado porque ele está
cheio de incongruências.

Faço ainda uma avaliação do que diz aqui o relatório do Senador Sibá Machado quanto às
políticas oriundas do Consenso de Washington. S.Exa. acusa o Governo passado de preconizar políticas
que prevêem um Estado mínimo. Ora, quem prevê um Estado minimalista é o Governo do PT.

Vejamos alguns pontos do Consenso de Washington: estabelecer uma disciplina fiscal, priorizar o
gasto público na educação e na saúde, levar a cargo uma reforma tributária, estabelecer tese de
interesse positivo e de determinados campos e mercado, lograr tipos de câmbios competitivos e políticas
comerciais liberais, abrir o mercado para investimentos estrangeiros, privatizar empresas públicas,
desregulamentar profundamente a economia e proteger a propriedade privada.

O Consenso de Washington está vivo no Governo do PT e, mais ainda, nos compromissos não
cumpridos em relação ao aumento do salário mínimo. Esse tema, aliás, sequer é citado no relatório do
Senador Sibá Machado, mas foi incluído na pauta da campanha do Presidente da República, que
prometeu duplicar o seu ganho real.

Mais ainda: S.Exa. dilatou o prazo da vigência neste ano e, com certeza, também no ano que
vem. Faltou o Senador colocar que agora o reajuste do salário mínimo não será mais dado em abril, mas
em maio, quando o Governo passado o trouxe para abril.

Sr. Presidente, por tudo o que falei aqui e por muito mais que o tempo não me permite falar, não
podemos aprovar esse PPA. E rendo aqui minhas homenagens ao Senador Saturnino Braga, que previa
a redução do superávit primário, pois só dessa forma teremos recursos para investir e tirar o País do
engessamento em que se encontra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, depois de um longo tempo, numa

demonstração de que as coisas não andam lá tão bem, apesar da notória liderança, experiência e
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competência do Presidente desta Comissão, estamos hoje aparentemente preparados para votar o Plano
Plurianual.

O dia 1º de abril foi escolhido a dedo. Há uma imensa e total distância entre o que promete o
Governo e o que faz em todas as áreas. Essa diferença está presente nos compromissos assumidos ao
longo dos anos com trabalhadores e aposentados, como a tradicional posição do Partido dos
Trabalhadores contra os superávits primários.

Quantas e quantas vezes tivemos aqui oposição do PT e dos partidos a ele aliados por conta do
superávit primário? Parte da trapalhada que aqui se deu deve-se ao fato de que o Relator anterior
estimava uma determinada posição de superávit e o novo Relator, transportando para esta Comissão a
vontade do Governo, fazia exatamente o contrário: ajustava.  O que na minha opinião não é ajuste,
porque o fato concreto é que vivemos um momento caótico do ponto de vista da execução do Governo e,
como não poderia deixar de ser, de execução dos orçamentos.

Recentemente, todos sabemos, especialmente nós, do Nordeste, fomos atingidos por enchentes.
O Governo não criou nenhum mecanismo de financiamento para socorrer as vítimas das enchentes. Ele
decidiu usar emendas parlamentares com esta finalidade. Só que as emendas parlamentares têm como
destino as chamadas emendas individuais, finalidades que têm a ver com a vida política dos Deputados
e Senadores e que são desvirtuadas na medida em que são usadas como se fossem verbas gerais. Quem
deveria ter verba geral para pagar isso ou quem tinha de buscar verbas nas reservas de contingências
para pagar essa emergência — que está sendo paga na teoria, mas não na prática, pois lá continuam
todos os efeitos do flagelo — seria  o Governo Federal  e os Ministérios, e não recursos dos
Parlamentares, que estão sendo transportados, invadidos, não estão sendo respeitados na execução do
Orçamento.

Essa confusão toda nos leva a uma situação de total perplexidade diante não só das estradas que
continuam totalmente esburacadas, não apenas deste Governo, que nomeou um Ministro dos
Transportes que não tinha a menor qualificação para o cargo para o qual foi nomeado, não só diante
desses casos, mas de tudo o que se reproduz nesta Comissão, que aprova políticas orçamentárias do
Governo.

O projeto que está aí é apenas mais um projeto. É impossível acreditar que ele vá efetivar-se.
Há 15 dias, o Presidente Lula foi ao Nordeste e fez algumas promessas — há mesmo que se fazer

promessas, porque realizações não existem. Prometeu mais 1 milhão de empregos para a Região; no
entanto, este mês há mais 140 mil desempregados no Nordeste. Prometeu fazer a transposição das
águas do Rio São Francisco. No Nordeste, não temos 50 mil reais para consertar um barreiro que foi
embora com a chuva e o Presidente promete uma obra com custo de 6 ou 7 bilhões de dólares! Disse
que iria fazer uma ferrovia. O Ministro Ciro elaborou um projeto para construí-la e o Ministro da
Fazenda sentou-se em cima do  projeto, não avançou. Foi para lá dizer que a SUDENE seria reaberta. Já
havia feito tal promessa há 8 meses, mas reuniu novamente Governadores e políticos do Nordeste
inteiro para falar a mesma coisa, e nada aconteceu. O atual projeto da SUDENE que tramita na Casa
nada mais é do que um guarda-roupas sem conteúdo,  porque os recursos destinados à SUDENE foram
drenados para atender os Governadores, por conta da renúncia dos mesmos em legislar sobre  a
questão tributária.

Trata-se, portanto, de uma situação surrealista: estamos em 2004 aprovando um PPA que
deveria ser aprovado em 2003, com metas que são intenções cada dia mais metafísicas, sem conteúdo,
prática e consistência. Nessa grande fantasia, que se respeitem pelos menos as decisões dos
Parlamentares. Elas estão sendo desrespeitadas não apenas por um brutal contingenciamento, mas
também por práticas arbitrárias e autoritárias dos Ministérios, que estão manipulando emendas
aprovadas aqui por Deputados e Senadores.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem sobre os destaques.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, a Assessoria da Comissão está
rejeitando os destaques que se referem a matérias que o Relator alterou. O Relator alterou vários valores
em seu Relatório. Se S.Exa. alterou agora no seu substitutivo, é natural que se faça o destaque. Se
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antes o valor anterior não merecia destaque e S.Exa. alterou, é possível que o Parlamentar entenda que
agora o destaque é cabível.

Então, é preciso haver o entendimento de que sobre os pontos que foram alterados no Relatório
do Senador Saturnino para o substitutivo possa haver destaque.

Solicito a V.Exa. que autorize a Assessoria da Comissão a receber os destaques dos
Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O nobre Relator não poderia alterar o
Relatório do Senador Saturnino, a não ser para corrigir erros e omissões. S.Exa. não tocou no problema
dos destaques ou emendas, salvo os destaques de texto. Então, agora os destaques estão abertos apenas
para os novos assuntos da Relatoria.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, quem deve decidir se o destaque é
pertinente ou não é o próprio Relator. S.Exa. pode  considerar improcedente o destaque. O que não pode
é a Secretaria analisar e decidir o que pode e o que não pode. Se o Relator entender que é impertinente,
S.Exa. indica seu parecer de impertinência. Está correto. Não há problemas algum. O que não pode é
ficarmos discutindo com a Assessoria da Comissão. Isso  não tem cabimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nós declaramos que os destaques das
emendas não seriam aceitos.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Solicito a V.Exa. receber os destaques.
Se houver dúvidas, o Relator é quem decide, Sr. Presidente , e não a Secretaria da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em face da polêmica, aceitaremos os

destaques.
Tem a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. SENADORA IDELI SALVATTI - Além de reiterar o que outros Parlamentares já

explicitaram, ou seja, o apoio ao parecer do Senador Sibá Machado, acrescento que é de fundamental
importância fazermos esta votação. Há claros indicadores de retomada do crescimento da economia
brasileira para este ano. Portanto, todas as diretrizes que estão confirmadas no Relatório apresentado
pelo Senador Sibá Machado vêm firmar a confiança na estabilidade econômica, na retomada do
crescimento, nas parcerias que temos de fazer com os setores da iniciativa privada, para que os
investimentos em infra-estrutura possam dar as condições de que este País precisa para crescer com
estabilidade e para desenvolver nossas ações de distribuição de renda e inclusão social.

Por isso, nosso voto é favorável ao parecer do Senador Sibá Machado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra a Senadora Serys

Slhessarenko.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO  - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

saúdo nosso Relator pelo trabalho que fez no substitutivo do PPA, no qual aponta com seriedade e
responsabilidade avanços que indicarão ao  País  um caminho seguro a trilhar pelo povo brasileiro. São
parâmetros reais de crescimento com responsabilidade.

Também lembro todo o trabalho exaustivo realizado pelo Senador Saturnino,
que deu origem ao início de todo este trabalho que está sendo coroado aqui.   Acredito que hoje  este
Relatório será votado e aprovado, porque ele representa  o  clamor nacional. É o Brasil que clama, que
espera, que precisa.

Nós, Parlamentares, aqui estamos para desenvolver este trabalho, e precisamos dar uma
resposta ao povo brasileiro aprovando o PPA, que, aliás, já deveria estar aprovado.

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

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, há 2 dias
o Sr. Ministro da Fazenda compareceu à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
Durante 7 horas, S.Exa. defendeu uma política econômica consistente, que aponta na direção do
crescimento econômico.

Faço  esse  registro para dizer que não houve uma só palavra discordante, nem no que diz
respeito à questão do superávit primário. O  Líder  do PFL adjetivou S.Exa. de campeão e o do PSDB, de
Ministro competente, que caminhava na direção certa e  que, portanto, defendia a manutenção da
política econômica que estava sendo implementada.
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O Relatório competentemente realizado pelo Senador Sibá Machado reflete uma política
econômica que vai ensejar a relação dívida/PIB que nos vai propiciar uma perspectiva de crescimento
econômico, para que possamos reduzir as desigualdades sociais, as desigualdades regionais.

Assim, cumprimento o Senador Sibá Machado, reconhecendo também o excelente trabalho do
Senador Saturnino Braga.

Precisamos dar uma resposta ao Brasil, aprovando o Relatório hoje, apesar de atrasados.
Em nome do Governo, encaminho favoravelmente ao Relatório do Senador Sibá Machado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o nobre Deputado Vignatti.
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, cumprimento o

Senador Sibá Machado pelo Relatório e destaco que pela primeira vez na história aprovamos um PPA
que tenha reavaliação anual. E um PPA, depois de muitos anos, que fortalece o serviço público, para
melhorar a qualidade de vida da população.

É o PPA do crescimento. Por isso, vamos votar favoravelmente a ele.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o nobre Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Parabenizo o Relator, todos os Líderes da base do Governo —

em particular, o Senador Fernando Bezerra — e todos os Vice-Líderes do Governo.
O PPA está maduro. Estamos prontos para votar. O Governo vota “sim”.
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, apresentei requerimento regimental e

gostaria que ele fosse submetido à apreciação do Plenário.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, sinto,

infelizmente, por este requerimento que agora está sendo apresentado pela base do Governo para
encerramento da discussão. A matéria foi discutida até agora por 6 Deputados e 4 Senadores, num
Colégio de 82 Senadores e Deputados. Seria perfeitamente plausível e aceitável que ampliássemos o
tempo de discussão, para que pudéssemos aprofundá-la, mas, como muito bem disse o Senador Sérgio
Guerra, hoje é o dia apropriado, em primeiro lugar, pelo fato de o Governo não ter cumprido, depois de
12 meses, perante a Nação, o compromisso de mandar o projeto de lei ou a medida provisória mudando
o salário mínimo, fazendo, pela primeira vez na história, com que o salário não seja reajustado depois de
12 meses. Parece que agora, depois de 13 meses, como é intuito do Governo, pela primeira vez esse dia
foi o dia apropriado.

Na prática, essa medida do Governo contraria tudo o que está no PPA, contraria a luta do País
contra a exclusão, a luta pela distribuição de renda, a luta contra a miséria, contra a pobreza, pois
todos sabemos que o instrumento mais importante de distribuição de renda e de combate à miséria é
exatamente o aumento do salário mínimo.

E o Governo, agora, faz com que o reajuste do salário mínimo, que sempre ocorreu em 12 meses
— no nosso Governo chegou até a ser em 11 meses, tendo reajuste em 1º de abril —, passe a ser, talvez,
em 13 meses.

Portanto, Sr. Presidente , Sras. e Srs. Parlamentares, este PPA é uma fantasia. Nosso Relator,
Senador Sibá Machado, para consertar algo que foi rejeitado pela maioria do Governo nesta Comissão —
refiro-me ao Relatório do Senador Saturnino Braga —, deu uma de Prof. Pardal. Não sei se V.Exas. estão
lembrados da figura do Prof. Pardal, personagem de histórias em quadrinhos. Ele era um grande
inventor. Temos agora o Prof. Pardal Senador Sibá Machado. Muito me estranha que o Senador
Saturnino Braga não tenha percebido o que o Senador Sibá Machado viu. S.Exa. não percebeu que
tinha de receitas atípicas 33 bilhões a mais na reestimativa? V.Exas. sabem o que são receitas atípicas?
Não são receitas definidas; são receitas atípicas. E o Senador Saturnino Braga deixou passar 33 bilhões
de reais, que o Senador Sibá Machado descobriu e colocou no PPA. Ou o Senador Saturnino Braga é
cego — sei que não é — ou o Senador Sibá Machado realmente é o Prof. Pardal.

Isso é uma invenção! É uma fantasia! Este PPA não tem base em nada. Os 3 meses deste ano já
provam isso. Consta que o aumento do PIB deste ano será de 4%. Já não é de 4%. Nem o Governo fala
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mais em 4%. O Banco Central fala em 3,5%. O IPEA fala em menos do que isso. Ninguém fala mais em
4%. Mas está aqui no PPA: 4% e, a partir do ano que vem, a cada ano, mais 0,5%.

Com esse aumento de receitas, com esse aumento de arrecadação, todo ano teremos mais 0,5%
do PIB. O Ministro Antonio Palocci, que esteve há alguns dias no Senado Federal, fez questão de dizer
que no Governo Lula não haverá aumento de arrecadação de carga tributária. E consta aqui que haverá.
O Senador Sibá Machado já descobriu 33 bilhões a mais de receitas atípicas. O total que S.Exa.
descobriu das receitas brutas não consideradas na proposta foi de 63 bilhões — estou citando apenas
um item, que é o das receitas atípicas; há outra série de itens. Isso é o bruto. Estou falando sobre a
receita bruta. Se tirarmos as receitas que têm de ser transferidas a Estados e Municípios e outros
compromissos, o aumento disponível reprogramado foi de 34 bilhões. O Senador Sibá Machado
reprogramou 34 bilhões.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, este PPA não representa absolutamente
nada consistente. A realidade de 2004 está demostrando que em vez de crescimento econômico temos
estagnação. Os únicos crescimentos que têm acontecido são o crescimento do desemprego, da miséria e
da pobreza.

O País, que, no ano passado, era a 12ª economia, passou a ser a 15ª economia mundial, sendo
ultrapassado por vários países. Isso em 1 ano de Governo Lula. Espero que isso não se dê da mesma
forma nos próximos anos, do contrário não passaremos de uma Uganda qualquer, Sr. Presidente. Temos
uma posição contrária a este PPA, porque não corresponde à realidade, não tem base nos fatos e é uma
fantasia.

Nossa posição, portanto, é contrária a esse PPA.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para um

esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, foi acatada parcialmente uma emenda de

minha autoria, mas não consigo buscá-la na função programática mostrada — 1073. Ela não aparece.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Ronaldo Dimas, a Consultoria

dará as explicações a V.Exa.
Sobre a mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado pedindo que, após a manifestação de

10 membros da Comissão, passemos à votação do voto vencido. O Regimento da Comissão permite que
os Líderes usem da palavra, independentemente de inscrição. Assim, vamos ouvir os Líderes.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, inscrevi-me para falar contra o
requerimento, não como Líder.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o requerimento do Deputado

Gilmar Machado.
(Não identificado) - Sr. Presidente, é só um a favor e um contra.
(Não identificado) - É encaminhamento, Sr. Presidente.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para encaminhar contra, concedo a palavra

ao Deputado Rodrigo Maia.
(Não identificado) - Sr. Presidente, só o autor tem direito de encaminhar.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio, por favor. Quando é requerimento

de destaque, a palavra é dada apenas ao autor e ao Relator. Neste caso, encaminhamento de
requerimento, há discussão.

Com a palavra o Líder Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, pedi a palavra para falar como Deputado,

não como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como Deputado.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Como Líder, usarei a palavra mais tarde.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, mais uma vez estamos acompanhando, num dos

plenários da Casa,  a completa falta de compromisso do PT com o que defendeu no passado, seja nas
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políticas públicas, seja na forma de encaminhamento e votação dos projetos nesta Casa. O PT, que
sempre defendeu uma maior discussão, ampliando a quantidade de Parlamentares para discutir, neste
momento pede, ainda com um número grande de Deputados e Senadores inscritos, o encerramento da
discussão.

É uma discussão importante, Sr. Presidente. Ouvimos o Deputado Pauderney Avelino, que trouxe
informações importantes e críticas ao relatório, e também o Deputado Alberto Goldman. Nós também
temos críticas.

Quero deixar claro que discordo da posição apresentada pelos Senadores da Oposição na
audiência pública com o Ministro Antonio Palocci, porque a política apresentada pelo Ministro não gerou
crescimento econômico no ano passado — houve um decréscimo de 0,2% —, mas gerou o pior índice de
desemprego desde 1985, no mês de fevereiro, na Grande São Paulo, de quase 20%; gerou um acúmulo
pelo sistema financeiro nacional e internacional, causado pelas altíssimas taxas de juros, muito maiores
do que deveriam ser, uma política de câmbio flutuante da ordem de 50 bilhões de reais, que prejudicou
os brasileiros; gerou retração de 3% dos meios de pagamentos — algo nunca visto nos últimos anos —, o
que arrochou completamente a capacidade de gastos do povo.

Tive a oportunidade de acompanhar a leitura do relatório do Senador Sibá Machado. Analisei
bem a parte dos investimentos propostos pelo Governo, em especial as poupanças interna e externa. O
Governo, inacreditavelmente, apresentou a manutenção da poupança interna e o crescimento da
poupança externa, que não depende do Brasil.  Então, pelo PPA e tabelas apresentadas, não haverá
expansão dos investimentos no País. E o que isso significa? Que não haverá desenvolvimento nem
crescimento de empregos.

Não entendo por que o Partido dos Trabalhadores não dá um salto de qualidade nos
investimentos e na política social. É medíocre o que este Governo apresenta. Como é que o PT, que se
dizia especialista em inclusão social, pode agir assim? Os investimentos que está fazendo são muito
piores do que os do Governo anterior, considerado neoliberal, que apenas atendia aos banqueiros,
segundo pregava o PT. Este Governo está atendendo mais aos banqueiros do que o anterior!

Sr. Presidente, discordo do Ministro Palocci. O superávit primário de 4,25% vai destruir a
sociedade brasileira. Um superávit de 3,5% representaria poupança, liberaria recursos e garantiria uma
relação dívida/PIB decrescente; garantiria  mais investimentos para o setor público, para o
desenvolvimento da infra-estrutura econômica e para a geração de empregos.

Sou contra o encerramento da discussão. Quanto mais debatermos o assunto, mais teremos
chance  de sensibilizar o Relator para a importância dos destaques. Queremos melhorar o PPA. O
Governo está exaustivamente austero. Pretende garantir o pagamento dos juros aos banqueiros. Quem
paga por isso somos todos nós.

Por que o Relatório do Senador Saturnino Braga foi derrotado?  É claro que não foi por causa da
política macroeconômica, mas para dar garantias aos banqueiros. Diz o Governo aos banqueiros:
“Olhem, somos excessivamente austeros. Demos a vocês, em 2003, 50 bilhões a mais do que deu a política
macroeconômica do Governo anterior — no segundo mandato, é claro —, mas queremos a garantia de
receber um parcela entre a taxa de juros americana e a brasileira. Queremos acabar com o Risco Brasil,
com a inflação”. Foi o que fizeram em 2003. O superávit primário e a política monetária do Banco
Central estarão garantindo isso para 2004, 2005 e 2006.

Por isso, Sr. Presidente, voto contra o encerramento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para discutir, concedo a palavra ao Senador

Sérgio Guerra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE  - Pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. apalavra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, é lícito que se faça o debate, mas o

prazo tem de ser limitado, senão teremos de ouvir verborragia o tempo todo.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Sr. Presidente, o Deputado não pode dizer que aqui

está sendo feita uma verborragia. Por enquanto, apenas o Governo falou .
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, estamos vivendo no regime

democrático. Todos os Parlamentares têm o direito de se expressar.  Isso faz parte da democracia.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, fiz meu pronunciamento na fase da

discussão. Apenas 3 Parlamentares da Oposição se posicionaram contrários à matéria: o Senador Sérgio
Guerra, o Deputado Alberto Goldman e eu.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Falei na condição de Líder.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Veja V.Exa., Sr. Presidente, que 7 Parlamentares da

Situação se pronunciaram.
Temos graves assuntos a serem debatidos. O Deputado Alberto Goldman e eu levantamos alguns

que precisam ser explicados. Não me refiro às questões políticas, mas às técnicas, acerca da elaboração
do relatório do PPA. Precisamos ouvir o Relator, Senador Sibá Machado. Como é que S.Exa. elabora um
relatório contestado pelo próprio Governo? O mesmo Governo informa que há reavaliação de receita e
depois o derruba por meio de um decreto formal? Como pode isso? Não há como prosseguirmos sem
antes obtermos essas explicações.

Precisamos ouvir o Relator. Temos de continuar a discussão. Nosso objetivo é elaborar um PPA
digno. O País precisa voltar a crescer, criar empregos, enfim, produzir.

Queremos ouvir as explicações do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sérgio Guerra,

para encaminhar a votação do requerimento.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, estranho toda essa excitação, afinal, já

estamos discutindo o PPA há 6 meses. Compreendo o desejo do Governo de votá-lo. Fico sensibilizado
com as preocupações nacionais de alguns Deputados. Isso, porém, não pode fazer com que a Oposição
se cale. Não faz sentido. A Oposição tem o direito de discordar. Não quero sofrer agressões sem saber
por quê.

Sr. Presidente, cabe ao Relator fazer a defesa de seu relatório, não simplesmente sua leitura.
S.Exa. é uma pessoa qualificada, não é um agente do capitalismo internacional — pelo menos não
parece —, nem representante de banqueiros no Brasil. Conheço-o bem. Estou certo de que S.Exa. pode
defender seu projeto. Antes, contudo, temos de discuti-lo. Não há por que não fazê-lo.

Tranqüilidade não faz mal a ninguém. O Plano Plurianual é mais um projeto que não tem
consistência alguma, especialmente com o Governo que aí está. Então, é mais um motivo que temos
para debatê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, defendemos o requerimento porque ele

é regimental. Como disse o Deputado Pauderney Avelino em outra reunião, temos de seguir o
Regimento, que é claro quando diz que se 10 pessoas se inscreveram e discutiram o assunto, a
discussão pode ser encerrada. Quem chegou atrasado, sinto muito. Se preferiram ficar dormindo até
mais tarde, é uma opção. O fato é que apenas 10 pessoas se inscreveram e participaram do debate,
inclusive S.Exa. Então, não cabe a reclamação. Votamos favoravelmente ao Regimento. Apenas isso.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presidente, na qualidade de Líder do Partido
Progressista, concordo com o Deputado Gilmar Machado e voto pelo encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o requerimento...
(Não identificado) - Peço a palavra para orientar, Sr. Presidente.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
(Não identificado) - S.Exa. já usou a palavra, Sr. Presidente.
(Não identificado) - Eu já encaminhei e peço a palavra para orientar.
(Não identificado) - Eu estava inscrito para encaminhar contrariamente.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para encaminhar, tem a palavra o Deputado

Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, encaminhamos contrariamente ao

encerramento da discussão por várias razões, mas especialmente quero fazer um alerta aos
companheiros.
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Fui Líder do Governo nesta Comissão por 3 anos e o quorum de hoje é o que gostaríamos que se
repetisse sempre, porque o debate que acontece nesta Comissão é interessante. No plenário do
Congresso Nacional, provavelmente este quorum  não se repita.

As expressões utilizadas para se referir à Oposição parecem brincadeira: verborragia, dormir até
mais tarde. Não vamos aceitar!

(Não identificado) - Vai ter troco?
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Por isso, faço este alerta à base do Governo. Respeito,

companheirismo e lealdade são características dos políticos que querem ter vida longa neste Parlamento
e juntos aos seus eleitores.

Quero fazer uma censura grave à forma como se fala aqui com os colegas. Existe a possibilidade
de se derrubar a sessão do Congresso Nacional, como fiz este ano. Na ocasião, vieram me perguntar se
não dava para quebrar o galho. Como quebrar o galho, se nos tratam dessa forma, Sr. Presidente? Não.

O interesse do País está acima de tudo, até dessas pequenezas, e, com certeza, superaremos essa
situação. Peço que cessem as agressões aos colegas. A base do Governo que fale, mas que cessem os
ataques aos Parlamentares da Oposição.

Sr. Presidente, neste PPA o Senador Sibá Machado fez uma alteração fundamental. No relatório
do Senador Saturnino Braga constava, na página 9, o seguinte item: “Adotar novas metas de superávit
primário no período 2005/2007 — 4,25% para 2004, 3,75% para 2005, 3,5% para 2006 e 3,25 para
2007”.

O Senador Sibá Machado, entretanto, manteve o PIB e o superávit de 4,25% para o período total
subseqüente. S.Exa. retirou o decréscimo do superávit, mas manteve o crescimento do PIB.

Ora, é evidente que foi abandonada a hipótese de redução do superávit primário, embora a do
crescimento do PIB tenha sido mantida. Está claro que os recursos ganhos com a redução do superávit
é que iriam fazer crescer o PIB. Então, é necessária uma explicação do Relator para se verificar isso com
atenção.

Além do mais, quero um esclarecimento do Sr. Relator em relação às receitas atípicas, porque
aqui está escrito que elas não serão reduzidas sucessivamente, a partir de 2005, a 80% e 70%, conforme
o relatório anterior.

Sr. Relator, o que é uma receita atípica? No orçamento doméstico constam o salário, a pensão e
as despesas.

O que pode ser uma receita atípica, Sr. Relator? Um prêmio do bingo? Um ganho na loteria da
GTech ou do Cachoeirinha? É esse tipo de receita atípica que se apresenta? Ou se imagina que a atual
dívida do setor privado com o setor público será recebida? Os empresários brasileiros, com o
permanente aumento da carga tributária, da taxa SELIC, imputada pelo Governo, conseguirão pagar
suas dívidas com o Governo?

Temos muitos Parlamentares extremamente especializados nessa área. Seria injusto privar da
palavra o Deputado Pedro Novais, um especialista nesta Comissão, ou o Deputado Sérgio Miranda,
nosso eterno professor. Seria realmente um desperdício de talentos não ouvirmos a opinião de
Parlamentares especialistas na matéria.

Sr. Presidente, por esses motivos, encaminho contra o adiamento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passaremos à votação do requerimento.
Concederei a palavra para orientação de bancada.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, solicitei a V.Exa., em questão de

ordem, que o Relator se pronunciasse. Portanto, quero que V.Exa. decida.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre Senador Sibá

Machado.
(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra pela terceira vez, para uma preliminar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator pelo prazo de 5

minutos.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, com prazer, posso justificar rapidamente os

muitos pontos levantados e certamente não poderei abordar todos.
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No que diz respeito ao relatório do TCU, Deputado Pauderney Avelino, já existe nota distribuída a
tempo. Esperei que ela fosse de conhecimento de todos os Líderes para poder justificar, porque vários
pontos da nota já constam do relatório. O problema foi detectado e entendemos ser impossível uma
solução imediata, mas no relatório estão sinais das medidas que deverão ser adotadas.

No que diz respeito à manutenção do superávit de 4,25% e evidenciar um plano de
desenvolvimento do País em 4 anos, é impossível nos apegarmos a um item desse plano, pois temos de
considerar o conjunto do plano.

Os Parlamentares, o Governo Federal e a sociedade brasileira primam por melhores indicadores
para o Brasil, a fim de que haja crescimento e nova relação nos acordos com o FMI, nas exportações e
no mercado internacional. O Ministro Celso Amorim está iniciando esse debate nas reuniões da OMC e
tudo mais tem apontado nessa direção.

Queremos dizer que a meta de 4,25% é sinal da responsabilidade do Governo brasileiro com as
relações internacionais, e vamos encontrar os recursos previstos pelo Senador Roberto Saturnino para a
adoção de 100% das 2.423 emendas apresentadas por esta Comissão.

S.Exa. apresenta a redução das metas de superávit e sobram aí mais de 20 bilhões, porque há
uma receita atípica de quase 12 bilhões de reais; está no relatório votado pelo Comitê, por esta
Comissão e acatada no Colégio de Líderes. As receitas atípicas estão no relatório anterior.

Procuramos encontrar novas fontes dessas para superar a dificuldade encontrada no recurso
previsto pela redução de superávit.

Outra novidade do relatório foi a Errata nº 2, sugestão deste Colégio, desta Comissão, de vários
Parlamentares, principalmente do Deputado Gilmar Machado. O Governo, ao anunciar na imprensa que
quer uma nova relação de negociação com o FMI, pretende desonerar os investimentos básicos de infra-
estrutura e desonerar os investimentos das empresas estatais e das metas de superávit. Este é o maior
sinal da nova negociação.

Conversamos com os Ministros Palocci e Mantega sobre a possibilidade de adotar essa indicação
no texto. S.Exas. concordaram e está na errata, porque consideramos que é o sinal para que possamos
adotar, dentro da indicação da revisão do PPA, uma política para o próximo período.

No ano passado, as receitas atípicas, por mais — digamos assim — ilusório que pareça,
constituíram-se em realidade e chegaram a mais de 18 bilhões de reais. Podemos mandar conferir os
números.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Do ano de 2002, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não se pode apartear o Relator.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Baseados nessa realidade, Sr. Presidente, fizemos projeções

até para 2007, a fim de fechar com esse indicativo de 33, 34 bilhões de reais.
Para encerrar, vou-me referir ao decreto presidencial em relação à lei na qual nos embasamos

para elaborar este relatório. Refiro-me à Lei Orçamentária votada pelo Congresso Nacional no ano
passado. A partir desses pressupostos, construímos as projeções futuras. O decreto chegou agora,
quando este relatório já estava sendo publicado. E mais, o decreto é preventivo, não é determinante.
Imaginamos que, nos próximos 3 meses, parte dessas receitas, Deputado, devem ocorrer com um
crescimento acima do imaginado pelo Governo.

Encerro fazendo um pedido de cavalheiro para o bem do Brasil e bem de todos, pelo voto “sim” a
este relatório. A elaboração do relatório demorou muito e passei o Carnaval estudando-o.

Agradeço à assessoria a contribuição impagável e a todos os demais que já elogiamos. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Baseados no art. 41, já falaram 2 Deputados e 2 Senadores.

Então, vamos votar.
(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os Líderes das bancadas têm o direito de

encaminhar a votação.
Chamaremos o Líder do PT, Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Nosso voto é favorável ao relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pelo PFL, Deputado Rodrigo Maia.
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O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, as palavras do Relator foram bastante
claras. O Governo, pelo menos em 2 itens, está cometendo um grave erro. Primeiro nas receitas atípicas,
porque se deve trabalhar — na minha opinião, de quem não entende muito — certamente com a média
dos últimos anos, sem utilizar o ano 2002, quando houve um acordo dos fundos de pensão com a
Receita Federal. Dessa maneira se estará extrapolando o ocorrido em 2002, quando chegou aos 20
bilhões. É claro que as receitas atípicas são muito mais baixas e não serão descobertas fontes de
receitas atípicas. Não sei como é isso, mas tentarei aprender.

(Intervenções inaudíveis.)
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, ou falo eu, ou fala outro. Não sei por que os

representantes do Governo ficam tão nervosos, pois quando eram Oposição falavam muito mais do que
nós. Ficam copiando o cacoete do Senador Aloizio Mercadante, que, quando fica nervoso, bate na mesa
do plenário do Senado.

Sr. Presidente, o segundo ponto, a poupança interna brasileira é estável durante o PPA e não
haverá novos investimentos. Conta-se com o crescimento da poupança externa para 2007. Está-se
trabalhando com uma variável que não depende quase nada do Brasil. Então, tenho convicção de que
esse PPA manterá os mesmos resultados de 2003: desemprego recorde, como foi o da Grande São Paulo,
ausência de crescimento econômico e, infelizmente, ausência de uma política social.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, a orientação de bancada é para
votar “sim” ou “não”.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, tenho de convencer meus Deputados. Com
calma, fazemos tudo direitinho. Não somos como o PT, que expulsa quem vota contra. Temos de
convencer os nossos Parlamentares.

Continuamos sem uma política social que represente um avanço, conforme prometido pelo PT,
quando na Oposição.

Por isso, orientamos a  bancada do PFL a votar contra o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro Novais,

pelo PMDB.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Oriento a bancada para votar a favor.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O PMDB vota a favor.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Porém, Sr. Presidente, preciso fazer uma observação. O

Relator inseriu pontos no seu relatório, mas o Comitê de Receita não os inseriu. Eu fiz parte do Comitê
de Receita e da nossa projeção não constavam os valores que o Relator extrapolou sozinho em seu
gabinete.

Por outro lado, o Relator passou por cima da autoridade de V.Exa., Presidente desta Comissão
indicado pelo meu partido, e também por cima da autoridade do Presidente da República, de cuja base
de apoio participamos. Não concordamos que o Relator aumente a receita com a simples comunicação
do Ministro do Planejamento, passando — repito — por cima da autoridade de V.Exa. e da autoridade do
Presidente da República. A receita só pode ser alterada por mensagem do Presidente da República.

Com essas observações, reservo o direito de votar o destaque sobre esse ponto e oriento a
bancada a votar a favor do relatório.

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

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, V.Exa. verifica como esse projeto está
inconsistente. A declaração do Deputado Pedro Novais é muito clara em relação a isso. Os números
foram manipulados sem nenhuma base, aumentados ou diminuídos para se chegar ao resultado
desejado. O relatório do Senador Saturnino baixava o superávit primário e o relatório do Senador Sibá
Machado mantém os 4,25%. E a explicação, a justificativa do Governo é a de que precisa baixar a
relação dívida/PIB.

Sr. Presidente, neste relatório o PIB de 2004 está previsto em 1 trilhão, 707 bilhões de reais. O
PIB de 2003 acabou de ser divulgado: 1 trilhão, 514 bilhões de reais. Um trilhão, 514 bilhões de reais
mais 3,5% ou 4% vai dar 1 trilhão, 570 bilhões e não 1 trilhão, 707 bilhões de reais. Portanto, temos um
denominador na relação dívida/PIB. O denominador já é muito menor hoje do que está previsto aqui.
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Portanto, a relação dívida/PIB aumentou e inevitavelmente aumentará porque, em 2004, temos
acréscimo de receita, que está explicitado.

A política de Governo erigida para diminuir a relação dívida/PIB é equivocada. Não é com
depressão econômica, não é com juros elevados, não é com a manutenção da movimentação econômica
em baixos níveis que vamos diminuir a relação dívida/PIB, porque o PIB está no denominador. A única
forma de diminuir a relação é aumentar o PIB e o crescimento econômico. Não há outra forma, Sr.
Presidente.

Portanto, não poderemos votar a favor. O PSDB se pronuncia e votará contra esse PPA, como
coerentemente votamos a favor do relatório do Senador Roberto Saturnino.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, estamos votando agora apenas o
requerimento.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sim, Sr. Presidente, queremos continuar discutindo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PP?
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANO - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota pelo

encerramento da discussão. Consideramos importante votar o PPA da maneira mais rápida possível.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PTB?
O SR. DEPUTADO HOMERO BARRETO - O PTB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PL?
(Não identificado) - O PL vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PSB?
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - O PSB entende que o processo de discussão do

PPA dura há muitos meses e vota a favor do encerramento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PPS?
(Não identificado) - O PPS vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PDT?
(Não identificado) - O PDT vota favoravelmente ao relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com vota o PCdoB?
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, o PCdoB vai-se solidarizar com o

Governo em sua proposta e vai votar pelo encerramento. A discussão vai produzir mais calor do que luz.
Na hora de votarmos, cada partido expressará, pelo seu voto, sua posição em relação ao PPA.

Votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PRONA?
Como vota o PV?
Como vota o PMN?
Em votação no Senado Federal.
Orientação de bancada. Como vota o PMDB?
(Não identificado) - O PMDB orienta “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PFL?
Como vota o PT?
(Não identificado) - Vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PSDB?
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - A discussão, Sr. Presidente, ao contrário do que diz meu

amigo Deputado Sérgio Miranda, sempre traz luz. Na hora que pensarmos que a discussão não nos leva
a nada, estaremos no escuro.

Voto contra o requerimento. Creio que a discussão deveria continuar, com a presença do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PDT? Com a palavra o Senador

Augusto Botelho.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - O PDT também é favorável à discussão; vota contra o

requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Coimo vota o PTB? Com a palavra o Senador

Fernando Bezerra.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Em nome da Liderança do Governo recomendo o voto

“sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Geraldo Mesquita
Júnior, pelo PSB. (Pausa.)

Ausente.
Com a palavra Senador Magno Malta. (Pausa.)
Ausente.
Em votação o requerimento na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, contra o votos dos Deputados Rodrigo Maia, José Carlos Machado, Pauderney Avelino,

Alberto Goldman, Antonio Carlos Mendes Thame, Eduardo Gomes, Renato Casagrande, Helenildo
Ribeiro e Eduardo Seabra.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O pedido tem o apoiamento dos Deputados

Ricardo Barros, Eduardo Gomes, Pauderney Avelino, José Carlos Machado e Alberto Goldman.
Verificação concedida.
Convido o Deputado Gilmar Machado para escrutinar.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, o PSDB declara-se em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O PSDB encontra-se em obstrução.
Os Deputados que deram apoiamento têm de votar.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pelo PT:
Deputado Ary Vanazzi.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Gilmar Machado, “sim”.
Deputado João Grandão.
Deputado João Magno.
Deputado Jorge Bittar.
Deputado Paulo Bernardo.
Deputado Vignatti.
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Virgílio Guimarães.
Deputado Walter Pinheiro.
Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputados do PFL:
Deputado Carlos Melles.
Deputado Claudio Cajado.
Deputado Eduardo Sciarra.
O Deputado Eduardo Sciarra tem de votar, porque deu apoiamento. (Intervenções inaudíveis.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado José Rocha.
Deputado Júlio Cesar.
Deputado Lael Varella.
Deputado José Carlos Machado.
Deputado Osvaldo Coelho.
Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Não votei ainda, Deputado, por que a pressa?
Meu voto é “não”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Não.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - PMDB:
Deputado José Borba.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sim, Sr. Presidente.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado José Priante.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Marcelino Fraga.
O SR. DEPUTADO MARCELINO FRAGA - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Mauro Lopes.
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Olavo Calheiros.
Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - 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 Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sim, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - PSDB:
Deputado Anivaldo Vale.
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME - Em obstrução.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mas V.Exa. deu apoiamento.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME - Eu, não.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Bismarck Maia.
Deputado Eduardo Gomes.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Não, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Helenildo Ribeiro.
O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO - Não.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Narcio Rodrigues.
Deputada Professora Raquel Teixeira.
Deputado Rafael Guerra.
Deputados do PP:
Deputado Francisco Dornelles.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
Deputado Nelson Meurer.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Roberto Balestra.
Deputados do PTB:
Deputado Eduardo Seabra.
Deputada Elaine Costa.
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - Sim, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado José Carlos Elias.
Deputado José Chaves.
Deputado Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sim, Sr. Presidente.
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.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Milton Monti.
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sim.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

39

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado  Wellington Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputados do PSB:
Deputado Alexandre Cardoso.
Deputado Dr. Evilásio.
Deputado Pastor Francisco Olímpio.
Deputado Renato Casagrande.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputados do PPS:
Deputado Cezar Silvestri.
O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Geraldo Resende.
Deputados do PDT:
Deputado Dr . Hélio.
Deputado Mário Heringer.
O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - PcdoB:
Deputado Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - PRONA:
Deputado Amauri Robledo Gasques.
O SR. DEPUTADO AMAURI GASQUES - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputados do PV:
Deputado Leonardo Mattos.
Deputados do PMN:
Deputado Jackson Barreto.
Algum titular ficou sem votar? (Pausa.)
Deputados Suplentes.
Deputados do PT:
Deputado José Pimentel.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Devanir Ribeiro.
Deputado Tarcisio Zimmermann.
Deputado Leonardo Monteiro.
O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Zezéu Ribeiro.
O SR. DEPUTADO ZEZÉU RIBEIRO - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputados do PFL:
Deputado Carlos Nader.
Deputado Cleuber Carneiro.
Deputados do PMDB:
Deputado Silas Brasileiro.
O SR. DEPUTADO SILAS BRASILEIRO - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputados do PSDB:
Deputado Alberto Goldman.
Deputado Antonio Cambraia.
Deputado João Campos.
Deputados do PP:
(Não identificado) - Sr. Presidente, se o Deputado Alberto Goldman não votar, cai o pedido de

verificação.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - S.Exa. votou.
Deputado Dr. Benedito Dias.
Deputado Benedito de Lira.
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O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Dr. Heleno.
O SR. DEPUTADO DR. HELENO - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O PP está completo.
PTB:
Deputado Homero Barreto.
O SR. DEPUTADO HOMERO BARRETO -  Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Pedro Fernandes.
Deputado Josué Bengtson.
O PL está completo.
PSB:
Deputado Beto Albuquerque.
O SR. DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE - Sim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - PPS:
Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – PDT:
Deputado Manato.
O SR. DEPUTADO MANATO - Sim, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - PV:
Deputado Edson Duarte.
Sr. Presidente, votaram “sim”, 40 Srs. Deputados; votaram “não”, 7 Srs. Deputados. Não houve

abstenção.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aprovado o requerimento na Câmara dos

Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Estão encerrados a discussão e o prazo de apresentação de destaques.
Passaremos à votação do relatório do Senador Sibá  Machado, ressalvados os destaques, com as

alterações apresentadas.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a

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

nobre Deputado Alberto Goldman e, em seguida, ao Deputado Rodrigo Maia.
(Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem. O encaminhamento é feito pelo Senado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço a V.Exas. que sejam econômicos nas

palavras.
A verificação foi encerrada às 13h31m. Não há mais possibilidade de pedir verificação.
Com a palavra o Deputado Alberto Goldman, para encaminhar.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, queremos reafirmar o que já pudemos

dizer durante a discussão da matéria ou, pelo menos, durante o encaminhamento da última votação. A
questão básica é esta: como este País vai sair de suas dificuldades? Esta é a preocupação de todos nós.

Temos uma relação dívida/PIB muito elevada e um nível de investimento muito baixo. Isso leva a
situações sociais muito difíceis, e não há como se enfrentar essa realidade social se não tivermos uma
mudança na política econômica.

Durante os 8 anos do Governo Fernando Henrique Cardoso, fomos criticados pela existência de
um superávit fiscal muito elevado. Nos 4 primeiros anos, aliás, não houve superávit fiscal; nos 4 anos
seguintes houve, e se chegou ao último ano do Governo Fernando Henrique Cardoso com um superávit
de 3,75%. E este Governo declara que não foi imposição do  FMI.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Alberto Goldman, houve um
equívoco da Mesa. Há um requerimento de V.Exa. que precede essas ponderações. Então, votaremos
primeiro o requerimento.
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O Deputado Alberto Goldman, com o apoio do Deputado Ricardo Barros, requereu o adiamento
da votação do Projeto de Lei nº 30/2003.

Para encaminhar, Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Acredito, Sr. Presidente, que o requerimento do Deputado

Alberto Goldman, de adiamento da votação, tem um motivo muito simples: hoje é 1º de abril. Se o
Congresso aprovar esse PPA,  com o meu voto contrário, certamente a população vai achar que é
mentira, porque esse PPA não garante o desenvolvimento do País, não garante o crescimento econômico,
não garante os 10 milhões de empregos que seriam gerados pelo Governo do PT. Garante apenas que o
Governo brasileiro continuará pagando, de forma excessiva, como foi no ano passado, juros aos
banqueiros internacionais.

Por isso, é importante o adiamento, para que todos possam refletir no final de semana sobre esse
relatório e também que o PT não fique com essa pecha e aprove o relatório. A população ficará perplexa,
pois não há aqui nenhuma das promessas do Presidente da República, muito menos uma política social
consistente para a população brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, somos contra esse requerimento: “não”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Srs. Parlamentares, nossa Comissão deve fazer o

máximo de esforço para aprovar o Plano Plurianual antes da Lei Orçamentária. Já nos empenhamos
nisso, e até tivemos oportunidade, neste ano, de conseguir, não fosse o fato de o Governo não concordar
com a redução do superávit — imaginem, o PT não concordar com a redução do superávit! Mas é o que
aconteceu. Por isso, não votamos no ano passado, primeiro, o PPA e, em seguida, o Orçamento nesta
Comissão.

Espero, Sr. Presidente, que possamos fazer isso nos anos posteriores. Mas, neste momento,
entendo que a votação do PPA deva propiciar mais oportunidade de debates e de exposição de pontos de
vista com o Sr. Relator.

Há 376 destaques nesta votação, sobre os quais o Senador Sibá Machado terá de dar parecer.
Queremos, evidentemente, ter tempo de analisar esses pareceres. Então, seria adequado que
adiássemos essa votação para a próxima semana, enquanto o Senador prepara o parecer sobre os 376
destaques, porque o Regimento determina que isso tem de ser publicado. Os senhores ainda terão de
pegar o parecer do Senador Sibá Machado, entregar aos Parlamentares um documento com o seu
parecer a cada um dos 376 destaques. Evidentemente, isso provocará a suspensão desta sessão, para
que o Sr. Relator dê o parecer aos destaques — e voltaremos posteriormente para a votação.

Alerto que já informei aos Srs. Líderes do Governo, Senador Fernando Bezerra e o Deputado João
Leão, que faremos uma votação de destaque nominal, o destaque que se refere ao reaparelhamento da
Força Aérea Brasileira: uma dotação que o Presidente utilizou para comprar o seu avião. Estamos
propondo um destaque supressivo dessa dotação, porque está sendo usada inadequadamente.

Então, como haverá votação nominal dos destaques, entendo que deveríamos suspender a
discussão agora e voltarmos na terça–feira já com o parecer do Senador Sibá Machado sobre os 376
destaques. Se suspendermos até que ele faça o parecer e publique–se, vamos voltar aqui às 16h ou 17h
e, talvez, não haja quorum para essa verificação, que já combinamos fazê-la.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Ricardo Barros, vamos votar agora
o relatório, ressalvados os destaques.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Estou encaminhando a favor do adiamento da votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota a Senadora Serys Slhessarenko,

pelo Senado?
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Meu voto é “não”.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - O voto do PSDB no Senado é “sim”.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está encerrado o encaminhamento.
As bancadas poderão fazer orientação de seus integrantes para a votação final.
Com a palavra o Deputado Pedro Novais.
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS -  Lembro a V.Exa o art. 40 do Regimento Comum: “Não será
admitido requerimento de adiamento de discussão, podendo ser adiada a votação, no máximo por 48
horas, a requerimento de Líder, desde que não seja prejudicada a matéria no prazo constitucional”.

Ora, Sr. Presidente, o prazo constitucional desta matéria já está vencido. Não é possível que
estejamos com o Orçamento anual sendo executado baseado num PPA que ainda não existe. V.Exa.
poderia simplesmente considerar o requerimento como inadmitido.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Para contraditar, Sr. Presidente.
A matéria está atrasada, mas não é culpa nossa. Lamentavelmente, o Governo não se entendeu

com os Relatores que ele mesmo nomeou. Então, não vamos aqui tentar tapar o sol com a peneira.
Entendo a questão regimental do Deputado Pedro Novais, mas neste caso não caberia, porque o atraso
não é da nossa culpa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos passar à orientação das bancadas
pelas suas Lideranças.

Como vota o PT na Câmara? (Pausa.)
O PT vota “não.”
E o PFL? (Pausa.)
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, claro que vamos votar a favor do

requerimento.
Na orientação, gostaria que V.Exa. confirmasse se há quorum mínimo para deliberar: 12

Senadores e 33 Deputados. Creio que não há 12 Senadores neste momento para deliberar. Peço que
V.Exa. que siga o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Isso só poderia ser feito na verificação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Isso só pode ser feito durante a verificação.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Para deliberar, a qualquer momento tem de haver 12

Senadores e 33 Deputados.
(Tumulto.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O nobre Deputado Rodrigo Maia é muito

inteligente e, às vezes, sofisma sobre a questão. Esse caso é para a abertura do trabalho e não no
decorrer.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - No curso da sessão, verificada a presença de Senadores e
Deputados, a qualquer momento.

(Não Identificado) - Deputado não pode pedir verificação no Senado. Quem pode pedir
verificação no Senado são os Senadores.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Não estou pedindo verificação, Sr. Presidente. Estou
pedindo que V.Exa. cumpra o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O número é um terço da Comissão, ou seja,
28 Congressistas, contados entre Deputados e Senadores.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Para iniciar a sessão. Para deliberar, 12 Senadores e 33
Deputados.

V.Exa. já atendeu, em outros momentos, à minha questão de ordem, e foi feito de forma igual.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos orientar as bancadas.
Como vota o PMDB?
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - PSDB.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - PSDB “sim”. O requerimento é nosso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - PSB, PcdoB e PPS votam contra o

requerimento.
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presidente, V.Exa. não chamou o Partido

Progressista. Também votamos “não “ ao requerimento.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, o art. 39 do Regimento Comum é claro:

para deliberar tem de haver 12 Senadores e 33 Deputados. Não temos mais 12 Senadores presentes no
plenário neste momento.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, tem de haver verificação no
Senado.

A SRA. SENADORA ANA JÚLIA CAREPA - Deputado Rodrigo Maia, sou Senadora, questione os
Deputados. Sou Senadora, e, além de tudo, temos 12 Senadores no plenário

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Não temos, Senadora.
(Tumulto.)
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, vou fazer minha questão de ordem para

fazer o meu recurso. O art. 39 diz o seguinte: “A Comissão deliberará por maioria de votos, presentes a
maioria dos membros representantes de cada Casa, tendo o Presidente somente o voto de desempate.”
Então, só pode deliberar se tivermos 12 Senadores e 33 Deputados. E não temos 12 Senadores no
plenário a esta hora.

Essa é a minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O nobre Deputado Rodrigo Maia tem razão.

Mas isso ocorre quando se faz verificação de voto, na hora da votação.
(Tumulto.)
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, não estou entendendo o nervosismo. Este é

um direito meu. A base não precisa ficar nervosa.
(Não Identificado) - Se não está entendendo o Regimento, tem de entender o nervosismo!
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, é impossível trabalhar nesta Casa

com a Oposição querendo atrapalhar os trabalhos. Use a autoridade de V.Exa. e ponha ordem no
Plenário.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - A Oposição é que tinha de ficar nervosa, porque estão
passando um trator por cima dela.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vou permitir, o mais democraticamente
possível, a manifestação da Comissão, e vamos fazer com que as coisas corram bem.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, estou sendo agredido!
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Rodrigo Maia está levantando

uma questão com aparente razão. Mas esse caso só ocorre na hora da votação, havendo o pedido de
verificação e o apoio devido, o que não aconteceu ainda. Agora se fará isso. Lamentavelmente, não
poderá haver pedido de verificação, porque não há tempo, porque não decorreu ainda o tempo previsto
entre o outro pedido e o atual.

(Tumulto.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação, na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que rejeitam o requerimento permaneçam como estão. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Em geral, é o contrário.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Rejeitado, com os votos contrários dos

Deputados Alberto Goldman, Helenildo Ribeiro, José Carlos Machado, Antonio Carlos Mendes Thame e
Eduardo Gomes.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, para que haja mais ordem...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria foi rejeitada na Câmara dos

Deputados; portanto, não há votação no Senado Federal.
Em votação o parecer com as erratas, ressalvados os destaques.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Concedo a palavra, para encaminhar, ao Deputado Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, a discussão do PPA, quando foi incluída

no debate do relatório do Senador Roberto Saturnino, tinha ponto específico: o superávit primário e a
necessidade diminuí-lo, para aumento dos investimentos e retomada do crescimento do País. Esta é a
questão chave. Naquela ocasião, o PCdoB votou com o Relator.

Há pouco falei que o debate significava muito mais calor que luz, porque se transformou em
debate entre Situação e Oposição, o que não é sincero. Todos os Líderes da Oposição apóiam essa
política. Confirmaram isso há pouco, no Senado Federal. Esses Líderes e essa concepção levaram o País
para o fundo do poço. Como eu analisei aqui, ao discutirmos o PPA 94/96: o plano do fundo o poço.
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É lamentável que aprovemos PPA com esse tipo de superávit, que desrespeita a Constituição;
está explícito no seu art. 165, § 1º, que diz que deve constar do PPA todas as despesas de capital. É um
PPA que não trata da dívida.

A dívida, na política econômica, não pode ser debatida porque não pode ser alterada; e não pode
ser alterada porque não pode ser comparada. Vamos comparar o custo financeiro dessa dívida com os
outros gastos correntes e de capital? Não pode. O debate da dívida é interditado no momento. Mesmo no
Orçamento discutimos apenas as receitas e despesas não-financeiras.

O superávit, como é tratado nesta Comissão, serve para pagar juros. Mas não é isso, Srs.
Deputados. Ele deve servir para manter solúvel a dívida pública. Não se paga juros com superávit, que
não é despesa. A despesa que existe para pagar servidor público volta para a sociedade. Superávit, não;
esteriliza, e não volta para sociedade.

O PCdoB encaminha o voto “não”. Encaminha “sim” ao parecer do Senador Roberto Saturnino e
“não” ao parecer do Senador Sibá Machado.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Um momento. Deputado Sérgio Miranda,

V.Exa. encaminha “não” ao parecer?
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra para encaminhar ao

Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, reafirmo minha posição anterior: cabe ao

Governo, por meio de sua maioria, aprovar este e outros projetos que estejam nas Comissões e no
plenário; a nós da Oposição cabe o direito das minorias de discursar, obstruir e retardar as votações.

Peço à base do Governo que respeite os demais Parlamentares. Quando quiser fazer qualquer
tipo de agressão, use o microfone, para que o discurso fique registrado. Se quiser ser macho, registre o
pronunciamento, a fim de que depois possamos tomar as decisões cabíveis, internamente ou não.

Este PPA, com este superávit primário e esta taxa de poupança interna apresentada pelo
Governo do PT, não vai gerar o desenvolvimento econômico necessário ao País. Os investimentos
privados continuarão sendo restringidos, tanto os internos quanto os externos, por vários motivos, mas
principalmente pela falta de regulamentação em alguns setores importantes, como saneamento, ou pela
péssima forma como estão encaminhadas outras regulamentações, como a medida provisória que trata
do setor elétrico.

Os indicadores do PPA garantem, infelizmente, que não vai haver, como prometido pelo Partido
dos Trabalhadores, a geração de 10 milhões de empregos, nem salto de qualidade nos investimentos
sociais no Brasil, conforme a promessa do Governo.

Encaminho voto contrário ao relatório do PPA.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Beto

Albuquerque.
O SR. DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente, sem titubear, o Governo e sua base

votam “sim” ao relatório.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, já foram feitos 2 encaminhamentos

contrários.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Alberto

Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, é necessário mais respeito com os

Deputados. Comecei a fazer o encaminhamento, mas o meu pronunciamento foi interrompido, sob a
afirmativa de que havia sido esquecido colocar em votação o requerimento de adiamento.

De fato, há Parlamentar a mais falando contra. Talvez, o Presidente, tenha pensado que o
Deputado Sérgio Miranda tenha se inscrito para falar a favor, mas falou contra. Está sendo dado o
direito à minoria de se expressar por 3 minutos. Não há mal nenhum nisso.

Gostaria de estar presente agora à manifestação que está sendo feita em frente ao Congresso
Nacional, para relembrar o dia 31 de março, ou 1º de abril: o golpe de Estado de 1964. Durante aquele
período, combati a ditadura militar que se instalava no País.
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No ano passado, debatemos com o Ministro Antonio Palocci, que criticou Fernando Henrique
Cardoso, porque no seu primeiro mandato não houve superávit primário e porque no último ano
apresentou superávit de 3,75%, algo muito baixo. S.Exa. afirmou que o superávit durante sua gestão
seria de 4,25%, sem que o Fundo Monetário ou qualquer instituição lá fora estivesse exigindo esse valor.
A decisão de estabelecer 4,25% foi do Governo e é autônoma.

No final do ano, foi noticiado à Nação que se procurava negociar com o Fundo Monetário
Internacional para que investimentos de infra-estrutura não fossem computados como despesa para
efeito de superávit primário. Isso é um contra-senso. Ao mesmo tempo que se aumenta o superávit de
3,75% para 4,25%, retira-se dos investimentos cerca de R$8 bilhões e anuncia-se que o Governo está
tentando fazer acordo com o FMI para aplicar 3 bilhões em saneamento básico. Foi anunciado que os
R$8 bilhões seriam economizados para pagar os juros ou outra parcela da dívida, e, portanto, não
seriam usados em investimento. Depois, foi divulgado que esses R$3 bilhões seriam negociados para
investimento e saneamento básico. É um contra-senso.

O PPA não corresponde à verdade. É visível que o Governo está provocando aumento na relação
dívida/PIB. Em 2003, o PIB caiu 1,5% per capita. O País está convivendo com o empobrecimento, com
aumento da miséria. Apesar de o Governo sempre ter criticado políticas de ajuste fiscal rígidas, está
fazendo muito mais do que faria qualquer governo neoliberal que atendesse ao Consenso de
Washington. O relatório faz crítica ao Consenso de Washington.

Não sei de que consenso o Governo faz parte. Com certeza, de um mais grave, profundo e
restritivo do que o Consenso de Washington.

Votamos contrariamente ao PPA.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há Senadores inscritos para orientar a

votação. A Câmara já orientou suas bancadas.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, o conjunto dos argumentos levantados com

relação ao PPA por vários Parlamentares são absolutamente convincentes. Fui surpreendido pela
afirmação do Relator, comentada pelo Deputado Alberto Goldman, sobre a origem de receitas que
apareceram na 2ª proposta do PPA. O Relator produziu alguns bilhões de reais de receita. De agora em
diante, não haverá mais crise fiscal no Brasil. Basta convocar o Senador Sibá Machado, que nossas
contas serão resolvidas! Não cometeria a indelicadeza de chamá-lo de “Prof. Pardal”; o Senador é apenas
criativo. (Risos.)

A Senadora Lúcia Vânia mostrou-me algumas notas feitas por ela e por sua assessoria sobre a
regionalização. Os nordestinos que esqueceram as suas raízes deveriam pensar um pouco que a Região
está absolutamente excluída da discussão.

O PPA não considera nenhum componente capaz de revisar a distribuição de riqueza e renda
entre as Regiões. O PPA é do PT, que, por objetivo, deveria trabalhar pela justiça social.

Dos recursos federais para investimento, 82% estão na categoria de indicações para investimento
nacional. Isso sugere um mínimo de democracia e um máximo de concentração. O Governo do PT,
composto por parte do PMDB, pelo PTB, legenda de Getúlio Vargas, pelo PP e por facções políticas que
enriquecem a vida nacional, é uma confusão, não produz resultados. Quando produz um simples plano,
este é apenas reprodução da confusão.

Para o Centro-Oeste estão previstos apenas 7% dos investimentos. Não é dessa forma que
contribuiremos para essa Região, que precisa de infra-estrutura para se rearticular e se desenvolver, a
fim de produzir desenvolvimento sustentado e superar suas dificuldades.

Há intenções e metas econômicas que devem ser elogiadas por serem metas de trabalho. No
entanto, não se estabelecem, em nenhum momento, metas sociais. A prioridade, sem dúvida alguma, é
o social. Fala-se de desafios, mas não como os enfrentar. Não há método.

Existe algo antigo na esquerda: ela tem a capacidade de prever o que deseja, mas não sabe dizer
como o irá realizar. Este Governo é prova disso. O Presidente da República anuncia todo dia uma meta
grandiloqüente, mas seu Governo não a instrumentaliza. E falta de noção operacional é um defeito
antigo.

Para operar o Governo, teremos  de ter outros elementos que não sejam os Waldomiros.
Precisamos de pessoas construtivas, transparentes e que levem os projetos adiante.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

46

Estamos preocupados com o fato de só agora estarmos aprovando o PPA. Passa-se a idéia de
desconexão e desordem, que não deve ser debitada à Comissão, que é construtiva, mas a uma relação
precária com o Executivo.

Saúdo a escolha do Senador Fernando Bezerra para Líder do Governo e do Deputado João Leão
para Vice-Líder. Conheço os dois de longa data e sei que são qualificados. Dispõem de nossa confiança e
trabalharão para que a desordem seja reduzida e que os Parlamentares, inclusive os do Governo, não
sejam tratados aos pontapés nos Ministérios. Somos considerados pedintes quando tratamos de simples
emenda.

Um Governo que quer mudanças não pode, em momento de crise em sua base, abrir as torneiras
para cooptar Parlamentares. Esse não é o processo de construção de uma política, mas de uma grande
confusão que pode ameaçar a governabilidade.

Votamos contra o PPA e a falta de ordem e de capacidade objetiva de trabalho do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra à Senadora Ana Júlia

Carepa.
A SRA. SENADORA ANA JÚLIA CAREPA - Sr. Presidente, parabenizo o Senador Roberto

Saturnino, que iniciou a discussão e contribuiu muito para a construção do PPA.
Votaremos “sim” ao PPA. Não temos nenhuma dúvida de que o que está posto aqui é para ser

feito de forma realista. Talvez nunca tenha sido proposto tanto para o Pará em termos de obra. Não
temos mais nada a fazer a não ser votar o PPA, pois atrasá-lo significa retardar a efetivação dos
programas anunciados. Quem governou o País durante décadas tem de permitir que o Governo
escolhido pelo povo trabalhe. O povo aguarda a votação do PPA para que os projetos sejam postos em
prática e o País cresça.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra à Senadora à Serys
Slhessarenko.
 A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO  - Sr. Presidente, reiteramos nosso voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há mais oradores inscritos. Passaremos
à orientação das bancadas.

Câmara dos Deputados.
Como vota o PT? (Pausa.)
O PT vota “sim”.
Como vota o PFL, Deputado Rodrigo Maia?
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, em razão de todos os motivos antes

explicitados e acreditando que o PPA manterá os resultados de 2003 para a sociedade brasileira, o PFL
vota contra a aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PMDB?
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, o PMDB, reconhecendo que é melhor um

PPA ruim do que nada, vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PSDB?
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, o PSDB, concordando com o

Deputado Pedro Novais de que o PPA é ruim, vota contra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Como vota o PP?
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota com o

Relator, a favor do PPA.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PTB?
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - Sr. Presidente, o PTB vota a favor do PPA.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PL?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, o PL vota a favor do PPA, pelo bem do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PSB?
O SR. DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE  - Vota “sim, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE

(Senador Gilberto Mestrinho) – Como vota o PPS?
O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr. Presidente, o PPS vota “sim”, mas deixa registrado

que, se houver destaque, atendendo ao relatório do Senador Roberto Saturnino quanto ao superávit
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primário, votará favoravelmente à redução. O PPS acredita que é um equívoco do Governo a manutenção
elevada do superávit.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, o relatório do Senador
Roberto Saturnino, em que pese seu brilhantismo, é passado. O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI
- Sr. Presidente, eu disse o seguinte: se houver destaques, o PPS votará favoravelmente à decisão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PDT? (Pausa.)
Como vota o PCdoB?
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, não pode haver um destaque para a

redução de superávit. Pelo fato de termos votado a favor do relatório do Senador Roberto Saturnino,
votamos “não” a este relatório.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PRONA? (Pausa.)
O PRONA vota “não”.
Como vota o PMN? (Pausa.)
Senado Federal.
Como vota o PMDB? (Pausa.)
Vota “sim”.
Como vota o PFL? (Pausa.)
Como vota o PT?
A SRA. SENADORA ANA JÚLIA CAREPA  - “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota o PSDB? (Pausa.)
Vota “não”.
Como vota o PDT? (Pausa.)
Vota “sim”.
Como vota o PTB? (Pausa.)
O PTB vota “sim”.
Como vota o PSB? (Pausa.)
Como vota o PL? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
Em votação o relatório na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, contra os votos dos Deputados Machado, Pauderney Avelino, Rodrigo Maia, Ricardo

Barros, Alberto Goldman, Antonio Carlos Mendes Thame, Helenildo Ribeiro, Eduardo Gomes, Sérgio
Miranda e Elimar Máximo Damasceno.

Em votação o relatório no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, contra os votos dos Senadores Sérgio Guerra e Lúcia Vânia.
O SR. ROBERTO SATURNINO - Eu me abstenho de votar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Registrada a abstenção do Senador Roberto

Saturnino. (Palmas.)
Aprovado o relatório.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião, antes convocando outra para a

próxima terça-feira, dia 6 de abril, às 14h30min, para apreciação dos destaques.
Está encerrada a reunião.


