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O SR. PRESIDENTE  (Senador Gilberto Mestrinho) – Há número regimental para
abertura dos trabalhos.

 Em face da Ordem do Dia da Câmara dos Deputados, suspendo a reunião e convoco
sua continuação para às 19 horas de hoje.
A reunião está suspensa.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Ronaldo Dimas) – Declaro reiniciada a 2ª reunião
extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à
apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 11 e 12 de 2005. Há quorum das duas
Casas do Congresso Nacional.

Informo aos Srs. Parlamentares que está em andamento a Ordem do Dia tanto na
Câmara quanto no Senado.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, estou vindo da Câmara e a sessão

está-se encerrando.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) – No Senado está acontecendo a

Ordem do Dia. Acabei de sair da reunião de Líderes da Câmara onde não houve nenhum
acordo, e a orientação do próprio Governo é de votarmos o que deve ser votado. Então, haverá
aquele jogo de obstrução e de votação nominal durante toda a sessão, que, acredito,
dificilmente será encerrada pelo Presidente da Câmara, assim como o do Senado.

Conversei com o Presidente Gilberto Mestrinho e, segundo informações da própria
Mesa, há mais 30 votações no Senado. Ficou acordada e acertada, por orientação de S.Exa., a
suspensão dos trabalhos desta reunião, reiniciando amanhã às 10 horas.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, acabei de falar com o Senador

Gilberto Mestrinho que nos informou haver Ordem do Dia e não sabe ainda o horário. Talvez
daqui cerca de meia hora tenha conhecimento.

Propusemos — e inclusive os partidos de V.Exa. participaram desse acordo —, fazer a
leitura hoje, abrir prazo para apresentação dos destaques e, amanhã pela manhã, continuar a
discussão dos destaques com posterior votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) – Deputado Gilmar Machado, V.Exa. é
muito mais experiente do que eu e sabe que regimentalmente não podemos fazer isso
concomitantemente à Ordem do Dia em quaisquer das duas Casas. Qualquer argüição...

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sim, mas estou pedindo para aguardar.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – V.Exa. pode convocar sessão para as 21 horas, por

exemplo, quando iniciaríamos os trabalhos.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – É isso que estamos propondo. Foi o que me

solicitou o Senador Gilberto Mestrinho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) – Acabei de falar com o Senador

Gilberto Mestrinho.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sim, mas S.Exa. e o Senador Fernando

Bezerra, Líder do Governo, me ligaram. Estou fazendo essa solicitação a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) – V.Exa. quer que eu marque a reunião

para as 21 horas?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Prorrogação para as 21 horas. Se, ao

chegarmos aqui, constatarmos que não houve acerto lá, tudo bem. Conversamos com a
coordenação dos Líderes desta Comissão e, posteriormente, com o PSDB e o PFL, para chegar a
esse entendimento.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) – O PSDB está totalmente de acordo,
não houve qualquer impedimento. Cheguei à Comissão com a orientação de proceder à leitura.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – A leitura só. Perfeito. É isso que estamos
querendo.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Então, vamos fazer a leitura às 21 horas, caro
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) – Desde que — e falta acordo com o
PFL para fecharmos essa negociação — somente amanhã à tarde fosse iniciada a discussão.
Essa é uma situação sobre a qual não conversei com V.Exa., uma vez que não falei com o PFL
a respeito. Mas é outro ponto.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sim, queríamos apenas começar a leitura
hoje, conforme combinado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) – Então, vamos suspender os trabalhos
até as 21 horas, creio não haver problema com relação a isso, e, se nesse horário estiverem
suspensas as sessões da Câmara e do Senado, iniciaremos nossa reunião.

Só para complementar, estamos fazendo um acordo, e, em não estando, o PSDB retira a
possibilidade de começar em qualquer horário. Ou começamos às 9 horas, ou somente amanhã
às 10 horas.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, indago a V.Exa. a respeito do

prazo de entrega dos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) – Após a leitura e durante a discussão.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES – É isso que gostaria de saber, porque, se

fizermos a leitura hoje, ficaremos impedidos de entregar os destaques, e o nobre Relator cortou
nossas metas pela metade ou menos ainda.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Até o prazo da discussão nada acontece.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) – Do início ao final da discussão é o

prazo para entrega de destaques.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES – Faríamos a leitura hoje, e amanhã  seria a

discussão?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) – Amanhã seria somente a discussão.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES – No prazo da discussão ainda poderemos

apresentar destaques?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Claro!
O SR. PRESIDENTE  (Deputado Ronaldo Dimas) – Durante a discussão apresentam-se

os destaques.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) – Portanto, está suspensa a reunião

até as 21 horas, quando será reiniciada.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Declaro reiniciada a 2ª reunião
extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à
apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 11 e 12, de 2005.

Antes de suspender a reunião, comunico que a reunião de audiência pública conjunta
para ouvir o Dr. Henrique Meirelles, Presidente do Banco Central, marcada para amanhã às
14h30min, foi transferida para quinta-feira, dia 30, às 15 horas, em virtude de amanhã
tentarmos votar a LDO.

Está suspensa a reunião e convocada para amanhã, quarta-feira, às 9h30min.
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(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE  (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 2ª Reunião
Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à
apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 11 e 12.

Há quorum para a deliberação nas duas Casas.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Peço a palavra para uma questão de ordem,

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passaremos à apreciação da ata da

9ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 21 e 22 de junho de 2005. Havendo a concordância
do Plenário, tendo havido a distribuição antecipada de cópias da ata, fica dispensada a leitura.

Não havendo discussão, conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regulamento
Interno desta Comissão, declaro aprovada a ata.

Passaremos agora ao expediente.
Peço ao Deputado Gilmar Machado que faça a leitura.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, há uma questão de ordem

que estou dirigindo a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos ouvir a questão de ordem do

Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, de acordo com o art. 29 do

Regimento Comum, à hora do início da sessão, o Presidente e os demais Membros da Mesa
ocuparão seus respectivos lugares; em havendo número regimental, será anunciada a abertura
dos trabalhos. A sessão estava marcada para às 9h30. V.Exa. está abrindo-a às 10h18.
Portanto, Sr. Presidente, V.Exa. não abriu no prazo devido, e havia número naquele momento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havia número; no entanto, a sala
estava ocupada por um culto evangélico, e, por uma questão de gentileza da Casa, adiamos o
início da sessão.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Foi suspensa.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Agradeço então a V.Exa. Em homenagem

ao culto evangélico, retiro a questão de ordem.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Correspondência recebida interna:

1) Ofício nº 56, de 22 de junho, do Senador Marco Maciel, solicitando prioridade no
acolhimento de emenda apresentada ao PLDO/2006, pelo Deputado Osvaldo Coelho ao
projeto de implantação do Perímetro de Irrigação Pontal. Foi encaminhado ao Relator do
PLDO/2006, Deputado Gilmar Machado.

2) Ofício nº 63, de 22 de junho, do Senador José Jorge, solicitando prioridade no acolhimento
de emenda apresentada ao PLDO/2006, pelo Deputado Osvaldo Coelho ao projeto de
implantação do Canal do Sertão de Pernambuco. Foi encaminhado ao Relator do
PLDO/2006, Deputado Gilmar Machado.

3) Ofício nº 201, de 23 de junho, do Deputado Neuton Lima, que solicita que se torne sem
efeito o Ofício nº 151, em que solicita alteração de emenda.

4) Ofício nº 230, de 23 de junho, do Deputado Enio Bacci, Presidente da Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que solicita que sejam corrigidas
impropriedades na sugestão de emendas de texto nº 1 ao PLDO/ 2006. Foi encaminhado ao
Relator do PLDO/2006, Deputado Gilmar Machado.

5) Ofício nº 2.169, de 23 de junho, do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
Severino Cavalcanti, encaminhando sugestão de emendas ao PLDO/2006, recebidas da
Comissão Organizadora do Seminário A Dinâmica do Orçamento Público na Promoção da
Justiça Social. Foi encaminhado ao Relator do PLDO/2006, Deputado Gilmar Machado.
Expediente encaminhando justificativas de falta deferidas pela Presidência:
1 ) Ofício nº 336, de 21 de junho, do Deputado Leodegar Tiscoski: de 17 a 21 de junho.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

9

2 ) Ofício nº 65, de 21 de junho, do Deputado Gustavo Fruet, dia 21 de junho.
 junho.
Expediente solicitando alteração da modalidade de aplicação em emendas dos seguintes

Parlamentares:
1) Ofício nº 139, de 15 de junho, do Deputado Milton Cardias.
2) Ofício nº 140, de 15 de junho, do Deputado Milton Cardias.
3) Ofício nº 85, de 16 de junho, do Deputado Milton Cardias.
4) Ofício nº 33, de 20 de junho, do Deputado Carlos Sampaio.
5) Ofício nº 13, de 21 de junho, do Deputado Aloysio Nunes Ferreira.
6) Ofício nº 235, de 22 de junho, do Deputado Paulo Pimenta.
7) Ofício nº 537, de 23 de junho, do Deputado Devanir Ribeiro.
8) Ofício nº 560, de 27 de junho, do Deputado Darcísio Perondi.
9) Ofício nº 374, de 27 de junho, do Deputado João Magno.
10)  Ofício nº 485, de 10 de junho, do ex-Deputado Dr. Evilásio Cavalcante de Faria.
11)  Ofício nº 15, de 28 de junho, do Deputado Alexandre Cardoso.
12)  Expediente da Senadora Ideli Salvatti.
13)  Ofício nº 186, de 27 de junho, do Deputado Tarcisio Zimmermann.

- Ofício nº 248, de 20 de junho, encaminhado pelo Presidente do Senado Federal, Senador
Renan Calheiros, informando que em 17 de junho terminou o prazo de 5 dias úteis sem
interposição de recursos ao Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 2005, do Congresso
Nacional.

- Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 2005-CN, referente à conclusão do Parecer nº 2 de
2005- CN (relativo ao Aviso nº 1 de 2005-CN) — obra de implantação de infra-estrutura
para uso de comunidades carentes, construção de Centro Olímpico na cidade de Rio
Branco, Acre. Foi encaminhado comunicado a todos os Parlamentares por meio de correio
eletrônico.

- Ofício nº 244, de 17 de junho, e 258, de 24 de junho, encaminhados pelo Presidente do
Senado Federal, Senador Renan Calheiros, informando, respectivamente, da abertura do
prazo de 5 dias úteis, a partir 17 de junho, e do término sem interposição de recursos ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2005, do Congresso Nacional.

- Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2005-CN, referente à conclusão do Parecer nº 5 de
2005-CN (relativo ao Aviso nº 10, de 2005-CN) — Obras de duplicação e restauração da BR-
101, em Sergipe, no trecho do quilômetro 77,3 ao quilômetro 91,6. Foi encaminhado
comunicado a todos os Parlamentares por meio do correio eletrônico.

- Ofício de 21 de junho, encaminhado pelo 1º Secretário do Senado Federal, Senador Efraim
Morais, informando da remessa de autógrafos do Decreto Legislativo nº 6 de 2005-CN,
excluindo o Anexo VI da Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005.

- Decreto Legislativo nº 6 de 2005: Implantação de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer,
segunda fase de implantação do Centro Olímpico de Rio Branco, no Estado do Acre.

Correspondência recebida externa:
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Adilson

Motta:
- Aviso-SGS de 22 de junho de 2005:
- Aviso nº 859 de 2005 (Acordão nº 818/ 2005): Obras de construção de Barragem de

Castelo, no Rio Poti, no Estado do Piauí.
Era o que tinha a ser lido, Sr. Presidente
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem a palavra o

Deputado Ronaldo Dimas. Ouviremos depois o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, eu gostaria que já neste início de

sessão pudéssemos fazer um acordo de procedimentos aqui. A pauta é extensa. Temos um
acordo com o Relator de fazermos a leitura somente, agora de manhã, e há também uma
questão que não está na pauta, a da HEMOBRÁS, em que havia um problema que já foi
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solucionado, já veio a correção do Executivo. Então, são os 2 itens que nós gostaríamos de já
pautar, com a concordância de todos, claramente, para que sejam os únicos itens a serem
votados.

Em tempo, há também o item 4, que V.Exa. deseja que se vote. Se igualmente todo o
Plenário aquiescer, nós podemos votar o item 4.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, nós temos alguns assuntos
para serem ainda objeto de acordo na LDO, e existem outros projetos cuja inclusão está sendo
solicitada nesta discussão. Especialmente, em nome do Senador José Jorge, eu queria falar
aqui sobre as emendas da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado, que tratam das
agências reguladoras, da liberação dos recursos próprios das agências, para que a agência
tenha a capacidade efetiva de executar sua fiscalização com sua própria arrecadação, porque
hoje elas têm arrecadação própria, mas não conseguem orçamento para cumprir seu trabalho,
que é o de fiscalizar. Então, peço ao Deputado Gilmar Machado uma atenção especial. Eu
estou verificando o atendimento das emendas para o Senador José Jorge, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura do Senado, e vamos tratar desse assunto das agências reguladoras
oportunamente.

O Deputado Nilton Capixaba está solicitando a inversão de pauta para o item 3 na
Pauta nº 11. Há um parecer pela autorização da execução da obra, da Deputada Elaine Costa.
Trata-se de um hospital em Cacoal. O Deputado Nilton Capixaba tem conversado com todos os
membros da Comissão a esse respeito e pede a inversão de pauta para esse item.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS  - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem a palavra o

Deputado Claudio Cajado, e depois ouviremos o Senador Efraim.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, ontem tivemos uma reunião

com os Líderes da Comissão e ficou acertado que iríamos proceder à leitura da LDO, mais a
Pauta nº 11 e um projeto extra, do Deputado Machado. Correto? Eu quero saber, Sr.
Presidente, se está mantido o acordo, se V.Exa. vai autorizar efetivamente o cumprimento
desse acordo, ou se haverá uma matéria extra-acordo a ser discutida ou pautada, ou se a
discussão da LDO se dará posteriormente à leitura.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Será mantido o acordo.
Com a palavra o Senador Efraim.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu não ouvi, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Será mantido. Vou responder a

todos de uma vez.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS  - Sr. Presidente, nossa preocupação vai na

mesma linha da do Deputado Claudio Cajado. Devo informar a V.Exa. que os entendimentos
não foram fechados no âmbito do Congresso Nacional.

Portanto, vamos deixar que se proceda à leitura do relatório do Deputado Gilmar
Machado, mas não iniciaremos a discussão.

Tínhamos de deixar isso acordado, a fim de chegarmos a um entendimento. É a
proposta que trago da Liderança do meu partido.

(Intervenção inaudível.)
(Não identificado) - Sr. Presidente, estive reunido com o Líder do meu partido e ainda

não está garantida a instalação da CPI dos Bingos e o funcionamento das CPIs. Se não houver
esse entendimento — V.Exa. tem conhecimento disso — não votaremos nem discutiremos a
LDO.

Essa a nossa posição. Se lermos hoje o relatório, deixarmos preparado e o Presidente
Renan Calheiros chegar a um entendimento com os Líderes hoje pela manhã, poderemos, à
tarde,  convocar o Congresso Nacional, discutir e votar tudo. Mas, se não houver a instalação
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da CPI dos Bingos e o entendimento para o funcionamento das outras CPIs, o PFL vai obstruir
os trabalhos desta Comissão e do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre Deputado.
(Não identificado) - Sr. Presidente, quero ratificar a posição do Senador Efraim Moraes,

porque o acordo feito ontem foi esse: leríamos o relatório hoje pela manhã e só começaríamos a
discutir a partir das 17 horas, quando tivessem sido fechados os acordos com relação à
instalação da CPI.

Essa a posição do PFL, ratificada aqui pelo Senador Efraim e pelo Deputado Claudio
Cajado, e vamos mantê-la, conforme acordo firmado.

(Não identificado) - Sr. Presidente, vamos cumprir o acordo e começar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Presidência está ciente dos

acordos, porque o Relator me colocou a par de tudo.
Portanto, o acordo será mantido. O Deputado Dimas propôs que, para procedermos à

leitura do relatório, votemos o item 4 da Pauta nº 11 e um extra-pauta da HEMOBRAS. A
seguir, faremos a leitura do relatório. Depois, suspenderei a sessão e retornaremos às 17
horas.

Está iniciada a Ordem do Dia, Pauta nº 11.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Sr. Presidente, participei de alguns

entendimentos, na tarde de ontem e no começo da noite, e entendi que a reunião tinha sido
suspensa e recomeçaríamos hoje apenas para leitura do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o que será feito.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Mas, antes da leitura do relatório,

V.Exa. está pensando em colocar em votação...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, é o seguinte: a pauta da LDO,

o relatório, é a de nº 12, e não podemos votá-la antes da Pauta nº 11. Então, vamos votar o
item da Pauta nº 11 e, depois da leitura...

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - A idéia de V.Exa. é votar um item da
Pauta nº 11?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Isso, e somente um extra-pauta.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Qual é o item da Pauta nº 11 que

V.Exa. pretende votar?
(Não identificado) - Qual é o item, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o que V.Exa. relatou, o item 4.
(Não identificado) - Da saúde?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o item 4.
(Não identificado) - é o item suplementar da saúde.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o item 4, cujo Relator é o

Deputado Machado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Quando entrar na pauta, quero pedir

inversão para o item 3. Mas isso depois que entrarmos na Pauta nº 11.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ordem do Dia. Pauta nº 11, de

2005, item 4, Aviso nº 19, de 2005, que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
656, de 2005, proferido pelo Plenário do TCU, bem como os respectivos relatórios e as
propostas de deliberação  referentes a levantamento de auditoria das obras de construção de
trechos rodoviários no corredor oeste/norte da Rodovia 319-AM,  Estado do Amazonas.
(Relator: Deputado José Carlos Machado.)

Não foram apresentadas emendas.
Voto pela autorização da execução da obra, na forma do decreto legislativo apresentado.
Concedo a palavra ao Relator.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Sr. Presidente, se V.Exa. permitir e o
Plenário concordar, como o relatório já foi distribuído com antecedência, eu farei a leitura
apenas do voto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o Aviso nº 19, de 2005, que encaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão nº 656, do Tribunal de Contas da União, bem como dos respectivos
relatórios e propostas de deliberação referentes ao levantamento de auditoria nas obras de
construção de trechos rodoviários no corredor oeste/norte da Rodovia BR 319-AM, no Estado
do Amazonas. Naturalmente, Sr. Presidente, em homenagem a V.Exa. e ao Deputado
Pauderney Avelino.

Passo à leitura do meu voto.
Voto. As obras referentes à construção de trechos rodoviários na BR 319/AM

encontram-se relacionadas no Anexo VI, da Lei nº 11.110, de 2005 (LOA 2005), no que tange
aos subtrechos do KM 166 ao KM 370 e do KM 500 ao KM 655,7. Quanto ao primeiro trajeto, o
TCU, com base em documentação encaminhada pelo DNIT, firmou entendimento de que as
irregularidades que impediam o prosseguimento da execução das obras foram saneadas.
Todavia, no tocante ao segundo percurso, a Corte de Contas considerou que permanecem as
irregularidades, em face da ausência de projeto de engenharia que possa ser executado.

Cabe esclarecer que, em relação ao trecho do KM 370 ao KM 500, o relatório e voto que
fundamentam o acórdão sob exame afirmam que as obras devem permanecer suspensas.
Todavia, como já analisado no parecer ao Aviso nº 28/2004-CN, não houve ainda licitação para
o referido trecho. Portanto, dispensável qualquer medida por parte desta Comissão no
momento.

Diante disso e com base no art. 97, § 5º, da Lei nº 10.934/2004, da LDO 2005, voto no
sentido de que esta Comissão: a) tome conhecimento do Aviso nº 19, de 2005, e das peças que
o acompanham; b) delibere pela exclusão do Anexo VI, da Lei nº 11.100/2005 (LOA 2005), do
subtítulo 26.782.0236.1248.0002 — construção de trechos rodoviários na BR 319, no Estado
do Amazonas, trechos: KM 166 e KM 370, sob responsabilidade da Unidade Orçamentária
39.252, nos termos do projeto de decreto legislativo em anexo.

É só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria está em discussão.
Para discutir, tem a palavra o Sr. Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, tivemos, ao longo de alguns

anos, alguns problemas na BR 319, que vieram para esta Comissão com irregularidades do
Tribunal de Contas da União.

 Ao longo desses últimos anos, aportamos recursos para a execução de obras nessa
rodovia, muitas vezes com pequenos erros que poderiam ter sido sanados ao longo do tempo.

 Não poderíamos ser contra, de forma nenhuma, o relatório do Deputado José Carlos
Machado, mesmo porque temos, este ano, um substancial volume de recursos para ser
aplicado na BR-319, que é rodovia da integração do Amazonas com o restante do Brasil.

Espero que com essa medida possamos desobstruir legalmente o aporte de recursos na
Rodovia BR-319 e, dessa forma, iniciarmos as obras de recuperação. Mesmo entendendo que
os recursos não são suficientes para a recuperação total da rodovia, já é um grande passo para
iniciarmos ou darmos continuidade às obras, já que, no Governo passado, fizemos 3 pontes de
aço e concreto, substituindo pontes de madeira e também recuperando mais de 150
quilômetros dessa estrada. Isso será o início da retomada da restauração dessa rodovia tão
importante para o Estado do Amazonas.

Sendo assim, presto uma homenagem ao Deputado José Carlos Machado e quero dizer
que concordamos com o prosseguimento dos trabalhos. No momento oportuno, vamos nos
pronunciar com relação à LDO.

(Não identificado) - Sr. Presidente, para discutir.
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Sr. Presidente, quero posicionar-me favoravelmente ao relatório do Deputado Machado.
Como disse o Deputado Pauderney Avelino, essa obra está mais do que paralisada. Ao longo
dos anos, a obra vinha se inviabilizando, vinha sendo deteriorada em função de irregularidades
que houve no passado.

Felizmente, essas irregularidades foram sanadas. O TCU encaminhou à Casa aviso
informando a respeito disso. O ilustre Deputado Machado apresenta agora o relatório,
retirando do anexo as irregularidades constantes na BR-319.

Portanto, queremos manifestar nossa satisfação e falar da nossa convicção de que esta
Casa vai aprovar a matéria e, finalmente, a BR-319, que é uma estrada vital para o nosso
Estado, para o Estado do Amazonas, poderá iniciar, mesmo que lentamente, o seu processo de
recuperação.

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

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS  - Sr. Presidente, o processo está em ordem. O
Deputado José Carlos Machado se encontra presente, leu o seu relatório. A obra foi retirada da
lista de irregularidades pelo Tribunal de Contas. Assim, temos de aprová-la como consta do
parecer do Deputado José Carlos Machado.

Este é o meu parecer. Votaremos a favor do parecer do José Carlos Machado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Claudio

Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e

Srs. Senadores, temos como postura seguir o parecer do Tribunal de Contas da União. Quando
o TCU descobre, desvenda, desnuda irregularidades nos contratos, objetos de contratações por
parte do Governo Federal, seja em obra de rodovias, construção de hospitais, construção de
pontes, seja em qualquer obra cujo ente contratante seja a União, seguimos as orientações do
TCU.

Neste caso em particular, as irregularidades foram sanadas, demonstrando que o que
existia de empecilho para a normalidade da continuidade das obras foi excluído.

Portanto, esta Comissão, cuja atribuição é definir, em última instância, a continuidade
ou não das obras, de acordo com o parecer do nobre Deputado José Carlos Machado, seguindo
a orientação do Tribunal de Contas da União, resolve liberá-la.

Sr. Presidente, aproveito este momento para, mais uma vez, posicionar-me
contrariamente ao desvio de finalidade que continua sendo perpetrado pelo Ministério
dos Transportes em relação à arrecadação da CIDE. É um absurdo que estejamos aqui
sempre a votar aumento da carga tributária, a fazer com que houvesse essa
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, que onera o preço do combustível,
do óleo diesel, que onera o bolso do contribuinte, ao  tempo em que percebemos que
está existindo uma farra com o dinheiro público, que está sendo desviado para
mensalão, para a corrupção nos Correios, etc. Enquanto isso, as estradas federais do
Brasil afora continuam em estado lamentável.
É uma vergonha, Sr. Presidente, que estejamos a ver buracos e mais buracos nas

estradas federais, principalmente no meu Estado, a Bahia e, na outra ponta, estejamos a
assistir o desvio de recurso de finalidade da CIDE e a corrupção existente no Governo. Isso é
um absurdo.

Quero, nesta oportunidade, lavrar o meu protesto, dizer que não podemos aceitar que
esse tipo de procedimento continue impune.

Quando votamos a CIDE, nós o fizemos para que a malha rodoviária federal tivesse as
mínimas condições de tráfego para o Brasil afora, não onerando o custeio das empresas. E hoje
o que estamos vendo é morte País afora, é o preço do Custo Brasil sendo onerado.

Por isso, Sr. Presidente, quero dizer que sigo o voto do Deputado Machado, mas mais
uma vez lavro o meu protesto contra essa irresponsabilidade perpetrada no Ministério dos
Transportes do Brasil.
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O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE -  Sr. Presidente, a medida provisória que
criou e regulamentou a CIDE exige que os Governos Estaduais apresentem plano de trabalho.
E são poucos os Governadores que apresentaram plano de trabalho. Com a liberação da CIDE
sem plano de trabalho, acontece exatamente aquilo que o Deputado que me antecedeu disse:
passa a ocorrer o mau uso do recurso público.

Nunca no Brasil, Sr. Presidente, investiu-se tanto em estrada como se está fazendo
agora. Durante mais de 10 anos as estradas não foram recuperadas. Afirmar que no Governo
passado havia recuperação de estrada é sofisma, é mentira. A malha rodoviária foi entregue ao
Presidente Lula totalmente esburacada. Agora, tem-se feito um grande esforço para recuperar
essa malha rodoviária. Inclusive as obras dessa rodovia que estamos acabando de aprovar, em
função de irregularidades ocorridas no passado, o TCU, em decisão correta, impediu que
continuassem. Boa parte da campanha eleitoral feita naquela região foi paga com recursos
públicos desviados de obras públicas.

Não dá para deixar aquela estrada da forma como está. Entendo também que a
recuperação da Rodovia 319 pode ser um fator de indução ao desmatamento. Trata-se de uma
rodovia  construída na década de 70 que pode impactar negativamente a Região Amazônia,
favorecendo principalmente a grilagem da terra pública.

No entanto, não podemos esquecer que existe centenas ou milhares de produtores
rurais que vivem ao longo da estrada. Então, a sua recuperação e o devido controle por parte
do IBAMA e do INCRA, para evitar o desmatamento e a grilagem de terra pública que a rodovia
pode favorecer, é questão a se impor.

Não vamos aqui achar que esta discussão é neutra, pois ela é motivada. Não é aceitável
fazer um belo discurso sem olhar para trás e para a frente, a fim de saber qual é o interesse
que está sendo protegido.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam permanecem como estão. (Pausa.) Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ricardo

Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, solicito a inversão de pauta

para o item 3 da Pauta nº 1. Relatora: Deputada Elaine Costa.
Sr. Presidente, se V.Exa. puder indicar o Deputado Eduardo Valverde, do Estado de

Rondônia, para substituir a Relatora, S.Exa. fará a defesa do pedido de inversão de pauta.
(Não identificado) - Sr. Presidente, sou contrário à inversão de pauta, mesmo porque

eu tenho dúvida sobre o projeto, e a Relatora não se encontra presente, mas a designação de
qualquer um outro não resolverá o problema.

Sou contra a inversão de pauta.
(Não identificado) - Sr. Presidente, sou contra a inversão também, mesmo porque essa

obra ainda tem vícios, pelo que estou informado, e é preciso que a Relatora esclareça
definitivamente essa questão.

Portanto, gostaríamos de ouvir esta matéria ser relatada pela Relatora, a fim de que
S.Exa. esclareça os vícios que ainda contém essa obra.

O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Tem a palavra o nobre Deputado

Nilton Capixaba.
O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, colegas Deputados, essa obra

foi iniciada em 1990, com um contrato a partir do qual começou a construção de 3 hospitais
do Brasil: um em Rondônia, um aqui em Brasília e no Nordeste outro. E quem alocava
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recursos no orçamento para esse hospital era o Senador Ronaldo Aragão. Com o falecimento do
Senador, essa obra ficou paralisada e contra ela surgiram várias denúncias.

No ano de 2000, estive com o Ministro José Serra, conversando com S.Exa. sobre a
importância dessa obra, que fica a 500 quilômetros da Capital, onde vivem em torno de 500 mil
pessoas. Em 2003, foi celebrado novo convênio, no valor de 7 milhões e 564 mil, e o TCU,
naquela época, não teve nenhum problema para reiniciar a obra.

Hoje, mais de 50% da obra já está concluída, só falta colocar lâmpadas e pintar —
gostaria que os colegas vissem. Sendo assim, gostaria que fosse aprovada e que deixassem a
restrição. Que continuem investigando isso que está parado há muitos anos, desde 1990.
Gostaria que a concluíssem. Há mais ou menos 70 leitos para atender a uma população que
fica a 500 quilômetros da Capital. E, se havia restrições, porque o TCU deixou essa obra ser
iniciada para chegar a esse ponto? Será que é importante que isso volte a ficar desse jeito? É
isso que temos de fazer com o dinheiro público? Falta só colocar lâmpadas e pintar, repito. Eu
quero que se conclua o que já foi iniciado. Isso aqui é  para ser fiscalizado e os responsáveis
devem ser punidos. É o que peço. É uma injustiça. E tem dinheiro para concluir. Acho que
essa obra, iniciada em 1990 e que passou pela gestão de 2 Governadores, tem de ser
investigada. Não há justificativa para interromper uma obra que atenderá a uma comunidade
onde vivem mais de 500 mil pessoas.

Gostaria que meus pares me ajudassem, pois estarão ajudando um povo que precisa.
Os recursos existem. Que se libere esse convênio, que não tem restrição. Onde há restrição é
aqui. E deixo registrado que as investigações devem continuar e os responsáveis devem ser
punidos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE  - Sr. Presidente, a obra do hospital de

Cacoal é importante. Rondônia só tem um hospital regional, de média e alta complexidade, que
fica em Porto Velho, no extremo norte do Estado.

Na época em que foi criado, a cidade só tinha o Rio Madeira como via de acesso. Com o
asfaltamento da BR-364, diversos Municípios surgiram ao longo da BR. E um desses
Municípios se chama Cacoal, que fica no meio do Estado. Um hospital regional com
atendimento pelo SUS, de média e alta complexidade, é matéria que se impõe, sob pena de o
doente que vive no interior do Estado de Rondônia ter que andar 600 quilômetros para ser
atendido em um hospital de média e alta complexidade.

No entanto, essa obra passou por um processo difícil, porque ela foi fruto daquela tal de
Pasta Rosa, que foi utilizada na compra de votos aqui nesta Casa. No entanto, não podemos
fazer a distinção. O que aconteceu no passado tem que ser averiguado, investigado. Que isso
sirva inclusive de motivação. Quando se instalar a CPI da Compra de Votos,  que seja avaliada
aquela obra. Foram gastos, no ano passado, 4 milhões de reais para reformar uma ala que
atenderá a 60 leitos. Não concluir as obras dessa ala é desperdiçar recursos públicos. A
demanda do Deputado Nilton Capixaba é importante para se evitar que 4 milhões de reais se
percam com a depredação, deterioração.

É preciso concluir essa obra, a fim de atender 60 leitos e evitar que o
rondoniense ande 600 quilômetros para ser atendido em um hospital de média e alta
complexidade.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sérgio

Zambiasi.
O SR. SENADOR SÉRGIO ZAMBIASI - Inicialmente, a Liderança do PTB no Senado

traz integral apoio ao pleito do Deputado capixaba. Nós entendemos que é justo e também
estamos apelando à sensibilidade de todos para que essa questão possa ser atendida nesta
Comissão.

De outra parte, Sr. Presidente, quero desde já agradecer a acolhida aos Líderes com
quem falei, para que possa ser incluída na pauta o item 1, cujo Relator é o Senador Pavan, que
em seu voto, tendo em vista o fato de o Tribunal de Contas da União ter ser manifestado
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conclusivamente a respeito do saneamento de irregularidades, propõe à Comissão que aprove
decreto legislativo conforme parecer de S.Exa. aqui já manifestado.

Solicitaria, portanto, já com o acordo dos Líderes que nos acolheram, que seja incluído
na pauta do dia o item 1.

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

Benedito de Lira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA  - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e

Sras. e Srs. Senadores, há uma praxe neste País no que diz respeito às obras públicas, porque
em muitas oportunidades elas são iniciadas, são obras que têm importância social, e o tempo
se encarrega de fazer com que não sejam concluídas, haja vista o exemplo que foi mostrado
pelo Deputado Capixaba. Ele tem 2 problemas no seu Estado, Sr. Presidente,  um Estado com
condições difíceis.

Seria interessante que esta Comissão se sensibilizasse para a segunda proposta que o
Deputado faz. O Deputado conhece os problemas da sua região e do seu Estado. Nós, que
vivemos num Estado pequeno e pobre, sabemos que a população pobre é que precisa dos
serviços de saúde do Governo. O rico não precisa, porque ele pode se tratar em qualquer parte
do Brasil ou do mundo, mas os pobres precisam. E o Governo tem agido dessa forma.

É exatamente por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que esta Comissão deve
aprovar os recursos para a conclusão dessa segunda parte da obra, como disse o Deputado
Capixaba, que fica a mais de 500 quilômetros da Capital do seu Estado, a fim de que aquela
população, que é a que vai precisar dos serviços de saúde, possa ser atendida. É a ação que o
Governo pode desenvolver. E aqui estamos para ajudar na consecução desse objetivo.

Gostaria de dizer que o meu partido votará favoravelmente a essa proposta, a esse
projeto que vai resolver o problema dessa obra. A outra parte da obra, que ainda continua
sendo investigada, que continue sendo investigada. É uma vergonha. Há 15 anos foi iniciada a
obra, e até agora não se chegou à conclusão nenhuma. A  população é quem paga o preço.

Por isso, Sr. Presidente, o Partido Progressista apóia o projeto de interesse do Município
do Deputado Capixaba.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Essa discussão está encerrada.
O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO  - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem. Quero explicar aos Srs. Deputados que a Oposição está querendo esticar esta sessão
para começar a Ordem do Dia e a sessão cair. Quem é da base, por favor, vamos votar, porque
eles querem que comece a Ordem do Dia para cair esta reunião e não votemos nada.

(Não identificado) - Sr. Presidente, o Professor Luizinho chegou atrasado. Já existe
acordo, Professor Luizinho.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não está havendo obstrução.

Encerrada a discussão.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu pedi a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pergunto aos Líderes se podemos

incluir no acordo os itens 1 e 3, com alteração sugerida pelo Deputado Capixaba.
Os Srs. Líderes que...
(Não identificado)  - Sr. Presidente, o Deputado Claudio Cajado pediu a palavra pela

ordem.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O jogo do Brasil contra a Argentina

vai começar à tarde. Vamos deixar a briga para a parte da tarde. Vamos agora resolver o
problema e ver se concordamos com a inclusão do Aviso 6, Item 1, e do Aviso 3, com a
alteração sugerida pelo Deputado Capixaba.

Em votação.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem, não estou sabendo
o que está sendo votado.

(Não identificado) - O Presidente acabou de dizer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos

Deputados.
Os Deputados que aprovam permaneçam...
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO  - Sr. Presidente, para um esclarecimento,

por favor. Não sabemos o que V.Exa. está colocando em votação. O Deputado Claudio Cajado
está pedindo a palavra há 5 minutos e não sabemos o que está acontecendo. O que V.Exa. está
colocando em votação?

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, por favor, peço a V.Exa. que me
esclareça o que está sendo discutido e votado. Pelo que entendi, V.Exa. colocou em discussão a
inversão de pauta. Já estamos aqui passando para outras votações.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Claudio Cajado, estamos
votando a inclusão no acordo do item 1, Aviso nº 6, que é no Rio Grande do Sul, e do item 3,
Aviso nº 12, do Deputado capixaba, com a alteração que S.Exa. pediu. Só a inclusão no acordo.

(Não identificado) - Sr. Presidente...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Sr. Presidente, gostaria de ter em mão essa

pauta com os avisos. Não posso decidir nem votar algo que desconheço.
Peço a V.Exa. que dê aos Deputados pelo menos 2 minutos para que tomem

conhecimento do que está sendo votado, em especial a minha pessoa.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS  - Sr. Presidente, peço a palavra para um

esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS  - Sr. Presidente, fui procurado há pouco pelo

Senador Zambiasi, para que fosse incluída na pauta e votada a matéria a que V.Exa. se referiu.
E a Liderança do PFL se pronunciou favoravelmente à inclusão da pauta no Senado.

Do mesmo modo que sou favorável à inversão de pauta do item 3, encaminharei
favoravelmente à aprovação do item 3 e do item que foi solicitado. É o esclarecimento que
presto ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação a inclusão.
(Não identificado) - Sr. Presidente, por favor. Estou entendendo que a inversão de

pauta e a inclusão do item 1, do Aviso nº 6, terá de ser por acordo. Já houve manifestação
contra a inversão de pauta do Deputado Pedro Novais.

(Não identificado) - Pronuncio-me contrariamente à inversão de pauta.
(Não identificado) - Sr. Presidente, a Pauta nº 11 é a pauta da vez. V.Exa. me desculpe,

mas a Pauta nº 11 é a da vez. A de nº 12 é que é o acordo. Se o Senador Sérgio Zambiasi vem
aqui para pedir para se votar o item 1 da pauta que está em votação,   não há necessidade de
acordo para isso, é um direito de S.Exa., assim como do Deputados Nilton Capixaba e Eduardo
Valverde, de Rondônia.

Temos de votar essas matérias e partir para o acordo da leitura. Enquanto se quiser
obstruir votações que estão na Ordem do Dia, na pauta da vez, é muito difícil reforçarmos o
trabalho.

Quero contar com a boa vontade de todos. A maioria dos Líderes já se manifestou num
acordo da votação. Vamos avançar nesse sentido, a fim de que possamos votar os itens 1 e 3 e
fazermos a leitura da LDO.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, para contraditar.
 O acordo que fizemos ontem previa a leitura do relatório da LDO, a votação de um item

da Pauta nº 11 e de um extrapauta solicitado pelo Deputado Machado. Se chegam pedidos
novos, temos de analisá-los, porque não estavam na discussão, no acordo de ontem.

Discordo do Deputado Ricardo Barros. Fizemos um acordo ontem e esses itens não
constavam da pauta. Não estou querendo dizer que não vamos votá-los, mas tenho de saber
primeiro do que se trata. Eu, pelo menos, recuso-me a votá-los sem primeiro analisá-los.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

18

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO  - Pela ordem, Sr. Presidente, em nome do PFL
da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, V.Exa. é testemunha de que ontem ficamos numa reunião que deve ter
durado umas 3 horas. Fizemos um acordo. O acordo era que –– o Deputado Gilmar desde
ontem poderia ter lido o relatório em nome do PFL da Câmara –– à tarde, por volta das 17h,
18h, terminada a questão da Ordem do Dia, iniciaríamos a discussão da LDO, em nome da
Câmara.

Sr. Presidente, entendo que a Pauta nº 11 vem antes da Pauta nº 12. Mas o acordo das
Lideranças nesta Casa foi a votação da Pauta nº 12. Se eventualmente os Deputados da minha
bancada aceitam a votação de 2 itens da Pauta nº 11, esta Liderança pede a V.Exa. que
apreciemos esses 2 itens. Se houver qualquer coisa que extrapole o acordo, peço a V.Exa. que
dê, pelo menos, meia hora à bancada do PFL para verificarmos, no mínimo, que créditos e
avisos serem votados para, aí, sim, eventualmente acordarmos ou não. Caso contrário, perdoe-
me, mas V.Exa. de alguma maneira estará inviabilizando todo um acordo que demorou 3 horas
para ser feito ontem.

Pediria a V.Exa. que, por favor, mantivesse o acordo feito pelas Lideranças ontem em
sua presença.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputada, houve um acordo
aqui quanto à votação do relatório da LDO, que consta da Pauta nº 12. Então, pela ordem,
teríamos de discutir inicialmente a 11 e a seguir a 12. Foi feito um acordo para que votássemos
um item da Pauta 11 e um crédito, o Projeto de Lei nº 3, que é o caso da saúde, extrapauta.

Agora, o Senador Sérgio Zambiasi solicitou a inclusão na pauta de uma matéria com
pareceres favoráveis e com voto favorável do Senador Leonel Pavan, e o Deputado Nilton
Capixaba falou sobre a questão de um hospital fundamental para Rondônia. Por incrível que
pareça, as obras do hospital estão suspensas. Por conta de investigações do Tribunal de
Contas na parte antiga, não se pode concluir a parte nova. Daqui a pouco a nova fica igual à
antiga.

É uma questão de bom senso. Acredito que em 5 ou 10 minutos se aprovem esses 2
itens e depois passaremos à questão da LDO.

Além disso, há um requerimento de inclusão na pauta do Deputado José Carlos
Machado. Nos termos do art. 214, parágrafo único, inciso III, do Regimento Interno do Senado,
S.Exa. solicita a inclusão do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 03/05 na Ordem do Dia
da segunda reunião extraordinária desta Comissão,  realizada em 29 de junho de 2005.

Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, tenho toda a boa vontade

de ajudar a retirar o impasse que há sobre a conclusão da primeira etapa do hospital de
Cacoal. Ocorre, entretanto, que não podemos deixar que as palavras simplesmente sejam
jogadas ao vento, sem medirmos seu peso e responsabilidade.

O Deputado Eduardo Valverde, apesar de toda nossa boa vontade — e isto aqui é algo
importante —, disse, entre outras coisas, que houve utilização desses recursos para a compra
de votos. E o relatório do TCU afirma que houve superfaturamento e sobrepreço e que uma
parte poderia ser retirada desse impasse, enquanto a outra ficaria sob investigação.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Quem está falando isso é o Deputado

Eduardo Valverde, do PT de Rondônia. Como foi S.Exa. quem trouxe essa questão para cá,
temos de indagar do Deputado por que, tendo conhecimento do fato, S.Exa.  não denunciou
isso antes. É importante que o Deputado  esclareça essas questões, até para que possamos
decidir com tranqüilidade essa matéria.

Queremos ajudar, mas o Deputado Eduardo Valverde trouxe uma questão que
considero importante e, como diz o Senador Efraim Morais, é um fato novo.

Portanto, Senador Gilberto Mestrinho, gostaria que V.Exa. interpelasse o Deputado,
para que S.Exa. esclarecesse a questão.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Wasny
de Roure.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a compreensão do
Deputado Pauderney Avelino.

Já há um entendimento em relação ao mérito dos assuntos. Quaisquer questões
relacionadas à fala do Deputado Eduardo Valverde o Deputado Pauderney Avelino poderá
resgatar nas notas taquigráficas e dar o procedimento correto. Esta não é a Comissão para
isso. Esta é a Comissão de Orçamento e Fiscalização.

Então, acho que podemos iniciar a votação dos itens da pauta. Aqueles que forem
favoráveis votarão “sim” e os que forem contrários votarão “não”. Assim, os trabalhos da
Comissão poderão fluir, e nós poderemos dar desdobramento a essa pauta, depois de um longo
entendimento.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Temos um problema mais uma vez evidente:

a absoluta falta de quorum. Portanto, sabemos todos da necessidade de fazermos acordo para
qualquer tipo de votação neste momento. Pode ser que daqui a meia hora a situação não seja
essa, mas agora é.

Existe um projeto do Senador importante para o Nordeste: a questão da HEMOBRAS.
Trata-se de matéria relevante e urgente para o País, porque refere-se a sangue que salva vidas.
O PFL concorda apenas com o extrapauta.

Então, sugiro a V.Exa. que, de ofício, retire agora todos os itens da pauta, vote o
extrapauta e, logo depois, vote a Pauta nº 12. V.Exa. tem esse poder e talvez esse seja o melhor
encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos cumprir o acordo e votar o
requerimento de inclusão do PL nº 03 na pauta.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.
Projeto de Lei nº 03, que abre no Orçamento da Seguridade Social da União, em favor

do Ministério da Saúde, crédito especial no valor 13.270.124 reais para os fins que especifica.
Com a palavra o Relator José Carlos Machado. (Pausa.)
O voto do Relator é pela aprovação.
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Parecer sobre o Projeto de Lei nº 003,

de 2005, do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Saúde, crédito especial no valor 13.270.124 reais para os fins que
especifica.

Da mesma forma, peço autorização a V.Exa. e ao Plenário para ler somente o voto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Voto do Relator.
Do exame da proposição verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo se acha

articulada na modalidade apropriada de crédito sancional, isto é, crédito especial, uma vez que
objetiva incluir nova categoria de programação ao Orçamento vigente, Lei nº 11.005, de 2005, e
que foi formulada de acordo com o que determina da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a
Lei nº 10.934, de 2004, a LDO 2005 e a Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, Plano
Plurianual 2004/2007.

Desse modo, considerando que o projeto de lei não colide com os dispositivos legais
relativos à alocação de recursos, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 003, de 2005, do
Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder Executivo.

É o voto, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, cumprimento o Deputado José

Carlos Machado pela sua lucidez. Trata-se de um projeto de grande impacto para a sociedade,
principalmente para aqueles que dependem de um serviço público de qualidade.

Parabéns, Deputado José Carlos Machado. V.Exa. honra o Brasil.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, em homenagem a V.Exa., ao

Senador Leonel Pavan e, especialmente, ao Senador Sérgio Zambiasi, o PFL também acata a
votação do Aviso nº 06, item 1 da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - (Falha na gravação.) ...as Emendas
nº 20, 30, 31, 32, 54, 62, 64, 70, 75, 76 e 90, sugeridas pelo Relator, conforme estabelecido no
art. 8º, alínea a, do Regimento Interno.

Em votação o parecer do Relator na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.
Passaremos agora ao item 1. O item 1 da pauta é o Aviso nº 6, que é cópia do Acordão

nº 212 do TCU, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente ao
levantamento de auditoria realizada nas obras destinadas à restauração de rodovias federais
no Rio Grande do Sul.

O Relator é o Senador Leonel Pavan, que está ausente. Peço então ao Deputado Ricardo
Barros que leia o parecer.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, eis o relatório do Senador
Leonel Pavan sobre a restauração de rodovias federais do Rio Grande do Sul.

A matéria em exame é o Aviso nº 6, de 2005-CN. Refere-se ao Acórdão nº 212 de 2005,
do Tribunal de Contas da União, que trata do subtítulo Restauração de Rodovias Federais no
Estado do Rio Grande do Sul, especificamente no que diz respeito ao Contrato nº UT-
10.010/03. Esse subtítulo e o contrato encontram-se relacionados no anexo de que trata o § 6º
do art. 9º da LDO 2005, isto é, no Anexo VI da Lei Orçamentária para 2005 — Lei nº 11.100,
de 25 de janeiro de 2005.

Esse contrato foi firmado entre o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes e a empresa Cotrel Terraplenagem e Pavimentações em 02 de outubro de 2003. O
valor inicial do contrato foi de R$ 4.660.658,80, valor esse que permanecia vigente até a data
do levantamento realizado pelo TCU, em 26 de abril de 2004. Sua inclusão no Anexo VI deveu-
se a indício de irregularidade que poderia ensejar a nulidade do procedimento licitatório ou do
próprio contrato, conforme apontado por auditoria do TCU, realizada em 12 de abril de 2004.
Tal indício de irregularidade dizia respeito à desclassificação de licitantes sem estrita
observância dos critérios estabelecidos no edital do procedimento licitatório, com possível
favorecimento da empresa vencedora.

De acordo com o relatório do Tribunal de Contas da União, até a data daquela vistoria
teriam sido executados 48% do contrato, cujos valores já estariam liquidados, mas ainda não
pagos.

Há outro ponto a destacar: no acórdão do TCU, bem como no relatório que fundamenta
a característica do programa de trabalho objeto de sua decisão, há essa classificação, quando a
classificação correta devia ser outra, pois essa, sim, refere -se ao subtítulo Restauração.

O voto:
Diante do exposto, com fulcro na manifestação do Tribunal de Contas da União, restou

comprovado estarem sanadas as irregularidades que acometiam as obras relativas ao subtítulo
Restauração de Rodovias Federais no Estado do Rio Grande do Sul, referente à manutenção
rotineira na BR-158 e na BR-287, Camobi -Santa Maria e Santa Maria-São Vicente do Sul.

Como a obra com o suposto erro de grafia não estava relacionada entre aquelas
constantes do Anexo lV, cabe aqui a aprovação de minuta de decreto legislativo no sentido de
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que se libere a execução da obra sem que se lhe faça a exclusão do Anexo lV. Portanto, está-se
liberando a obra sem a exclusão do Anexo lV.

Outrossim, que se abortem todas as iniciativas nesta Comissão ou no Congresso
Nacional de inclusão dessa obra no Anexo lV, pois essa medida, agora, é extemporânea.

Sr. Relator Senador Leonel Pavan, tive o privilégio de ler o seu voto e pedir a aprovação
dos Srs. Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, faço questão de registrar o voto

do PSDB, de acordo com o parecer, entendendo a importância dessa matéria, que o Senador
Sérgio Zambiasi bem ressaltou para esta Comissão, bem como o conteúdo do parecer do nosso
companheiro do PSDB, o Senador Leonel Pavan.

Portanto, estamos de acordo com o relatório apresentado pelo Deputado Ricardo Barros.
O PSDB, então, vota de acordo com o Aviso nº 6.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Claudio

Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e

Srs. Senadores, quero, preliminarmente, dizer ao nobre Deputado e Líder Professor Luizinho
que não estamos aqui tentando ganhar tempo, obstaculizar o trabalho da Comissão, muito
menos esperar que se inicie a Ordem do Dia para que não possamos votar nem discutir o
relatório da LDO. Muito pelo contrário, tenha S.Exa. a certeza de que as posições que tomamos
são claras, objetivas e absolutamente transparentes.

No início deste trabalho de hoje da Comissão foi deixado claro que o Partido da Frente
Liberal iria cumprir o acordo, porém a discussão e a votação da LDO só seriam efetivadas se
houvesse por parte do Governo a confirmação de que durante o recesso parlamentar que se
configura agora, no mês de julho, as Comissões de Sindicância na Câmara dos Deputados e
Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios iriam continuar funcionando. Sem essa clara
demonstração do Governo de quem tem interesse em que prossigam as investigações, não
haverá votação da LDO. Portanto, meu querido Líder Professor Luizinho, não precisamos
ganhar tempo, porque já deixamos clara a nossa posição.

De qualquer forma, quanto ao Aviso nº 6, Sr. Presidente, cujo Relator, o Senador Leonel
Pavan, aprova a continuidade das obras, manifesto-me também a ela favorável, uma vez
sanadas as irregularidades, de acordo com o Tribunal de Contas da União, que reformou o voto
anterior e claramente considerou sanadas as irregularidades apontadas como graves no
Contrato nº UT-10.010/2003. Diante da concordância do Tribunal de Contas da União em
liberar a realização das obras das rodovias BR-158 e BR-287 e de acordo com o parecer do
nobre Senador Leonel Pavan lido pelo Deputado Ricardo Barros, concordo com a aprovação do
Aviso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão, em votação
a matéria na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada no Senado.
Sr. Parlamentares, não houve acordo em relação ao item 3?
O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem. Conversei com os colegas e todos, sensíveis ao assunto, reconhecem a
importância da conclusão do hospital, e sugerem que seja desmembrado esse novo convênio do
de 2003, para ser concluído, permanecendo o restante sob investigação até a completa
apuração dos fatos.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, esse é também o nosso
entendimento, mas entendemos igualmente que o relatório explicita que as duas coisas estão
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diferenciadas. O voto do Relator, que acabei de ler, deixa claro que o Tribunal de Contas vai
continuar operando processo de auditoria da parte em que incide a irregularidade. É a outra
parte que seria liberada para conclusão e incorporação ao Serviço Público de Saúde. O voto vai
ser mudado nessa direção, e esse também é o entendimento do PT. Obrigado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Seja breve, Deputado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, na verdade o que solicitam

neste instante é inversão da pauta, visando votar esse item. Correto? Pois bem, reservo-me
para emitir opinião na discussão do mérito. Não apresento obstáculo, contudo, à inversão da
pauta, apesar de me parecer que o Deputado Pedro Novais é contrário, e talvez outros colegas
também o sejam. Enfim, apenas reservo-me para o momento da discussão do mérito, até
porque o Deputado Eduardo Valverde apresentou uma questão grave, e prefiro pronunciar-me
sobre ela e sobre o aviso no momento da discussão de mérito.

Obrigado.
O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, vamos concluir este assunto,

porque em 10 minutos terminaremos isso, e à tarde o assunto é outro. Acho que é muito
importante para esta Casa começarmos a resolver os assuntos. Mas ficamos empurrando para
a tarde, e amanhã vamos votar de novo... Vamos votar a inversão de pauta! Coloque a inversão
de pauta em votação, Sr. Presidente, por favor!

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação a inversão de pauta,
com preferência para o item 3.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado na Câmara, contra os votos dos Deputados Pedro Novais, José Carlos

Machado e Laura Carneiro.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Peço ao nobre Deputado Ricardo Barros que proceda à leitura do relatório do Aviso de

nº 12, de 2005. Trata-se do novo relatório. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o voto agora é o seguinte:

Diante disso, com base no art. 97, § 5º da Lei nº 10.934/2004, LDO 2005, voto
no sentido de que esta Comissão:
a) tome conhecimento do Aviso nº 12, de 2005, e peças que o acompanham;
b) delibere pela continuidade da execução das obras referentes à primeira etapa do

Hospital Regional de Cacoal, restringindo a vedação constante do Anexo IV da Lei nº
11.100, de 2005, do empreendimento: infra-estrutura da rede de serviços de
atenção básica de saúde, estruturação de unidades em ação básica, Cacoal,
Rondônia, sob Responsabilidade Orçamentária nº 36.901, nos termos do projeto do
decreto legislativo em anexo.

Vou ler o projeto de decreto legislativo, para ficar bem claro que está mantida a
investigação sobre a etapa anterior de 1990.

O decreto legislativo autoriza a continuidade das obras referentes à primeira etapa do
Hospital Regional de Cacoal, restringindo a vedação constante no Anexo IV, sob
responsabilidade da Unidade Orçamentária nº 36.901:

 “Art. 1º Fica autorizada a continuidade das obras referentes à primeira
etapa do Hospital Regional de Cacoal, restringindo-se a vedação constante no
subtítulo relativo a obras e serviços com indícios de irregularidades graves da Lei
nº 11.125, de janeiro de 2005, ao empreendimento: estrutura da rede de serviços
de atenção básica de saúde, estruturação de atenção básica em Cacoal,
Rondônia, sob responsabilidade da Unidade Orçamentária nº 36.901.

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-
financeiro da execução das obras mencionadas no art. 1º deste Decreto
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Legislativo, encaminhando o relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, §
1º, da Constituição Federal.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.”
Esse voto a Deputada Elaine Costa reformulou e entregou à Comissão. Portanto, é o

voto da Relatora, reformulado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. passa a ser o Relator.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Passo a ser o Relator. Vou assinar o voto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria está em discussão.
Com a palavra o Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, preciso saber, antes de iniciar a

discussão, se foi aceita a sugestão do Deputado Wasny de Roure de alterar o voto. Veja V.Exa.,
Sr. Presidente...

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Foi alterado, já.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - ...o erro em que estamos incorrendo: estamos

alterando o voto de uma Relatora que não está presente, em um parecer que é contrário a uma
decisão do Tribunal de Contas da União. Isso é grave, Sr. Presidente. Meu voto é contrário,
assim como o de todos os da bancada do PMDB que quiserem seguir minha orientação.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, estou entregando ao Deputado
Pedro Novais o voto reformulado da Deputada Elaine Costa. V.Exa. designou-me Relator; não
vejo qualquer problema em assinar o voto que a Deputada havia alterado, mas o voto já está
assinado pela Relatora. Não quero que paire qualquer dúvida. Ninguém aqui está fazendo nada
que não seja de conhecimento da Relatora.

Está nas mãos do Deputado Pedro Novais o voto alterado, assinado pela Relatora, sobre
matéria que passarei a relatar por designação de V.Exa., sem problema algum. Quem não
estiver de acordo com esse procedimento pode recorrer ao Plenário da decisão da Comissão,
sem qualquer prejuízo, se houver um entendimento mais aprofundado de que o que estamos
fazendo não esteja correto. Faço-o em atendimento ao pedido do Deputado Nilton Capixaba, do
Deputado Eduardo Valverde, do Estado de Rondônia, que querem a conclusão da obra.

Se não queria a continuidade das obras, o Tribunal de Contas não deveria ter deixado
iniciar-se o segundo convênio. O dinheiro está lá e a obra vai apodrecer de novo. Não tem
sentido isso. Se eu estiver errado, Sr. Presidente, peço aos colegas que me avisem, e
apresentaremos recurso ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se está assinado pela Relatora, ela
continua sendo a Relatora.

Com a palavra o Deputado Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, acompanhamos o Deputado

Pedro Novais e somos contra o encaminhamento desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço apenas que o Deputado seja

mais rápido, do contrário não começaremos a leitura da LDO.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, quero deixar claro que

acompanho sempre a orientação do Tribunal de Contas da União. Quando ele coloca a obra
sob suspeição, para que não haja descontinuidade, o que se tem de fazer é providenciar junto
ao TCU a regularização, e isso tem acontecido várias vezes. Portanto, apesar de serem partes
diferentes, esses convênios perfazem uma mesma obra, que é o Hospital de Cacoal.

Muito bem, o Deputado Eduardo Valverde levantou uma suspeição gravíssima, de que a
primeira parte da construção do Hospital de Cacoal foi objeto de corrupção, inclusive para
compra de votos nesta Casa — palavra de S.Exa.! —, o que originou a questão da pasta rosa.
Muito bem, se nessa obra, que é um conjunto único dividido em duas partes, a primeira parte
presta-se para isso e a segunda está com ela conectada, tem com ela relação, então eu acho
que temos de verificar a boa utilização desses recursos, e não me julgo, nesta oportunidade,
em condições de verificar se há conexão ou não, até porque quando o recurso for liberado para
a segunda etapa, que seria essa, será que na primeira não serão sanadas as irregularidades
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com os recursos dessa? Eu não sei. Mas se essa obra já está eivada de grave irregularidade,
precisamos esclarecer.

Talvez S.Exa., que é de lá, possa trazer à luz desta Comissão maiores esclarecimentos,
para podermos decidir corretamente. Do jeito que está, eu não tenho como votar a favor do
relatório.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, está havendo votação nominal
no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está iniciada a discussão.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, por favor, a Ordem do Dia já foi

iniciada. Peço a suspensão dos trabalhos, porque senão nada do que fizermos aqui terá valor.
Qualquer questão de ordem lá vai fazer com que tudo que decidamos aqui venha por água a
baixo. Então, temos que ir para o plenário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A reunião então está suspensa, e
convocada sua continuidade para as 14h30min.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, só um instante. Deputados
Ronaldo Dimas e Laura Carneiro, fizemos um acordo e queremos cumpri-lo. Tínhamos
marcado para as 17h, mas, como não foi feita a leitura que tínhamos combinado que iríamos
fazer, às 14h30min faremos a leitura.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado, se tivesse sido cumprido o acordo do
jeito que o fechamos, teríamos chegado aqui e iniciado somente com a leitura, e provavelmente
já a teríamos terminado. Então, foi uma solicitação de V.Exa. a modificação do acordo. O
acordo continua, do mesmo jeito.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pois é, mas então voltaremos às 14h30min
então para lermos e depois votamos. O.k.?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pelo PFL.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero deixar absolutamente

claro que, assim que cheguei na reunião — atrasei-me em função de uma gripe inesperada —,
eu apontei claramente o que foi acordado entre V.Exa., os Srs. Líderes e o PFL. Em nenhum
momento impedimos a leitura, nem ontem à noite, nem hoje pela manhã. O que impediu a
leitura foi exatamente o fato de não ter sido cumprido o acordo.

Eu disse a V.Exa.: retire de ofício a pauta. E avisei ao Deputado Gilmar Machado, um
pouco antes de começar a Ordem do Dia, que iria acontecer o que aconteceu. Avisei o
Deputado, fui lá avisá-lo, exatamente porque eu sabia que acabaria não sendo possível o
cumprimento do acordo neste momento, o que não significa, Sr. Presidente, que assim que a
Ordem do Dia acabar, o Deputado Gilmar Machado não poderá começar a ler seu relatório,
desde que só comecemos a discutir a matéria à tarde. Não há problema algum, no que diz
respeito ao PFL da Câmara, porque vamos cumprir o compromisso feito com V.Exa. e com os
Srs. Líderes.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, às 14h30min daremos

continuidade aos trabalhos.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, uma questão de ordem: às

14h30min iniciaremos a pauta ou a leitura da LDO?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Terá continuidade a discussão

desse projeto e a seguir será feita a leitura da LDO.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há número regimental para a
reabertura dos trabalhos.
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Declaro reiniciada a 2ª reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das
Pautas nºs 11 e12.

Ordem do Dia.
(Falha na gravação.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Considerando que o relatório e a respectiva errata já foram distribuídos com a

necessária antecedência, solicitamos permissão aos nobres pares para ler os principais itens
do relatório, bem como a errata já distribuída.

1. Introdução
(...) Nos termos da Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional, foi-nos atribuída

pelo Presidente da Comissão, Senador Gilberto Mestrinho, a honrosa tarefa de emitir parecer
sobre o Projeto de Lei nº 04/2005, relativo às diretrizes orçamentárias para o exercício de
2006, na forma deste relatório e voto.

Ao projeto de lei foram apresentadas emendas, das quais 1.184 referem-se ao Anexo de
Metas e Prioridades e 1.361, ao texto da lei e demais anexos. Dessas, propomos o acolhimento
de 332 emendas ao Anexo de Metas e Prioridades e 408 emendas ao texto e demais anexos. (...)

2. Cenário Macroeconômico e Metas Fiscais
(...)
O projeto contempla a possibilidade de redução do superávit em R$3 bilhões,

equivalente a 0,15% do PIB, para a execução de projetos que, face à elevada taxa de retorno,
foram considerados prioritários pelo Governo Federal, em especial investimentos selecionados
na área de infra-estrutura. Esse conjunto de investimentos é denominado Projeto Piloto.

Nosso substitutivo mantém as projeções e, conseqüentemente, a meta de superávit
primário contida no projeto.

Entretanto, como salvaguarda do crescimento econômico, foi introduzido no texto
mecanismo anticíclico de ajuste para permitir a variação para cima e para baixo da meta de
superávit primário, na proporção inversa da eventual reestimativa do PIB em 2006. Assim, a
política fiscal atuará no sentido de dar impulso à atividade econômica se esta vier a se
comportar abaixo do esperado, via aumento de investimentos públicos. E, de outro lado,
acelerar a redução do nível de endividamento, via poupança pública, quando a economia
superar o seu potencial.

Nossa proposta é de permitir que o intervalo de variação da meta de superávit fiscal seja
de, no máximo, 0,25 ponto percentual do PIB.

O projeto de LDO para 2006 inova, ao atender reivindicação do setor produtivo, na
medida em que explicita a intenção do Governo de limitar a carga tributária em nosso País,
fixando um teto de 16% do PIB para as receitas administradas pela Secretaria da Receita
Federal. Mantivemos, com algumas ressalvas e garantias, essa meta, mas tivemos o cuidado de
salvaguardar a ocorrência de receitas atípicas que, pela sua natureza, devem ser excluídas de
limites permanentes.

Ao mesmo tempo, efetuamos, por proposição de diversos Parlamentares, ajuste de
ordem legal que redundou na previsão de uma reserva na programação da despesa de natureza
primária, com a finalidade de absorver eventual excedente na expectativa da receita em relação
ao limite de 16% em 2006.

Esta mudança teve como objetivo atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal
acerca das normas de previsão e renúncia de receitas orçamentárias (...).

Lembramos ainda que a Constituição determina que qualquer projeto de alteração da
legislação tributária deve estar previsto na própria LDO. Como tais medidas não
acompanharam o projeto de LDO, incluímos dispositivo determinando sua adoção, com o
encaminhamento ao Congresso Nacional, quando for o caso, dos respectivos projetos de lei
contemplando renúncia de receita.

Outra iniciativa inovadora no sentido de consolidar o papel da LDO como instrumento
de fixação dos grandes números do Orçamento foi o estabelecimento do limite da despesa
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corrente primária em 17% do PIB. A restrição denota a preocupação de promover a
racionalização dos gastos públicos.

Atendendo a diversas emendas, esclarecemos que se dará a aplicação do limite
proposto. Reconhecemos, numa análise preliminar que efetuamos das projeções de gastos para
2006, que o limite de 17% é bastante restritivo ainda que mantida a atual legislação que rege
as despesas correntes de caráter obrigatório (em especial despesas com pessoal e encargos
sociais e com benefícios previdenciários). Para contornar essa dificuldade, por precaução,
admitimos a possibilidade de fazer face a gastos adicionais com o uso da reserva de recursos
citada anteriormente.

3. As Metas e Prioridades da Administração Pública Federal
O Poder Executivo propôs um novo modelo para o Anexo de Metas e Prioridades no qual

figuram metas-síntese, associadas a um nível de programação mais abrangente do que as
ações orçamentárias (que contemplam metas analíticas). (...)

Esse novo formato, no entanto, foi questionado pelos representantes de Líderes na
Comissão Mista, uma vez que, tradicionalmente, a apresentação do Anexo de Metas e
Prioridades e das emendas correspondentes se dava no nível de ação orçamentária (com metas
analíticas), com correspondência e possibilidade de compatibilização direta com a estrutura
programática do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária.

Em atendimento às normas baixadas pela Comissão, elaboramos um novo anexo, à
semelhança do demonstrativo apresentado na Exposição de Motivos do Poder Executivo, com o
detalhamento e a identificação das prioridades e metas para o exercício de 2006. (...)

Verificamos, outrossim, na elaboração do substitutivo, que a mudança da estrutura do
anexo, aliada aos critérios definidos pelas normas da Comissão, e o excessivo número de
emendas individuais permitido pela atual resolução fizeram com que surgissem algumas
inconsistências que merecem ser mais bem apreciadas pelo Plenário. Como exemplo, citamos a
pulverização de ações e a existência de metas físicas associadas às ações orçamentárias com
quantitativos insignificantes que decorreram da restrição de recursos e da aprovação de grande
número de emendas. (...)

Em geral, o anexo busca priorizar ações governamentais dentre as despesas
discricionárias. A existência de algumas despesas obrigatórias no anexo evidencia o
compromisso do Governo em ampliá-las. É o caso do Bolsa-Família e a implantação do
FUNDEB. (...)

Ao Anexo de Metas e Prioridades foram apresentadas 1.184 emendas, sendo 847 de
inclusão de ação, 204 de inclusão de prioridade, 128 de acréscimo de prioridade e 5 de
cancelamento de prioridade.

Buscamos definir critérios de acolhimento de emendas que pudessem conferir
tratamento realista ao Anexo de Metas e Prioridades. Para tanto, fomos impelidos a adotar
critérios restritivos, ante a 1.184 emendas apresentadas ao anexo. Esse elevado número
decorre, em boa medida, das disposições da Resolução nº 01, de 2001-CN, que admite até 20
emendas individuais por mandato parlamentar e mantém para as emendas coletivas os
mesmos quantitativos permitidos para o projeto de lei orçamentária.

O atendimento integral dos pleitos inviabilizaria a desejada finalidade de priorizar tão-
somente ações mais relevantes, além de representar acréscimo muito superior ao viável de ser
implementado na Lei Orçamentária.

Utilizamos como parâmetro para o atendimento de emendas os custos financeiros
médios das ações constantes de PPA 2004-2007, condicionando o acolhimento a corte
equivalente em metas fins associadas às ações constantes do Anexo à Exposição de Motivos
encaminhado pelo Poder Executivo. (...)

Os critérios utilizados para acolhimento de emendas ao Anexo de Metas e Prioridades
foram os seguintes:

1) rejeitar as emendas cujo limite financeiro correspondente, por autor, não atendia a
pelo menos uma unidade de meta;
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2) cancelar de forma linear, procedendo-se aos devidos ajustes, 20% das metas
previstas no Anexo I, constante do PLDO/2006, preservando-se apenas algumas ações
relevantes (...);

3) para as emendas individuais foi adotada como referência o valor de R$5 milhões por
mandato parlamentar (...);

4) para as emendas coletivas foi adotado limite de R$40 milhões por Comissão e R$30
milhões por bancada estadual (...);

5) quando não estabelecida pelo autor ordem de prioridade entre as emendas, foram
acolhidas aquelas direcionadas para as áreas de maior apelo social e de infra-estrutura (...);

6) as emendas de inclusão de ação prioritária tiveram precedência em relação às
emendas de inclusão e acréscimo de meta-síntese;

7) atendimento das emendas mais específicas em relação àquelas de objeto genérico;
8) as emendas de inclusão de ação foram adequadas, associando-as a um dos 30

desafios do PPA 2004/2007 e a uma prioridade. Já as emendas de inclusão e de acréscimo de
prioridade foram associadas a um programa e a uma ação constante do PPA 2004/2007.

 4. Ajustes Técnicos no Anexo de Metas e Prioridades
Foram efetuados vários ajustes técnicos com o objetivo de adequar o texto dos Desafios

do Projeto e códigos numéricos das ações, entre outros, além do PPA 2004/2007. Tais ajustes
encontram-se discriminados no item 4 do relatório apresentado.

5. Salário mínimo e Benefícios Previdenciários
 Nosso substitutivo consagrou a regra de reajustes que garantam crescimento real de

salário mínimo equivalente ao aumento da renda per capita estimada pelo IBGE.
Adicionalmente, criamos a possibilidade de o Presidente da República propor, na

fixação do novo salário mínimo em maio de 2006, que se dará por lei específica, índice de
reajuste real ainda superior. Para tanto, consideramos como uma das alternativas o uso da
reserva formada pelo eventual excedente da receita administrada.

6. Investimentos do Projeto Piloto
A PLDO/2006 prevê a possibilidade de redução da meta de superávit primário em até

R$3 bilhões para atender aos investimentos do projeto piloto. Em nosso substitutivo, esse
montante poderá ser ampliado em valor correspondente às despesas inscritas em restos a
pagar relativas ao projeto no exercício de 2005. Com isso permitiremos maiores investimentos
sem pressionar a meta fiscal.

Para maior transparência dos projetos selecionados, inserimos dispositivo no sentido de
que a lei orçamentária anual seja acompanhada de demonstrativo que contenha critérios,
metodologia, estágio físico e financeiro das obras, assim como informações sobre outros
projetos submetidos à seleção e não contemplados no projeto de lei orçamentária.

7. Despesas Ressalvadas da Limitação de Empenho
O Anexo V refere-se a despesas que não serão objeto de limitação de empenho no

exercício de 2006. Inclui, além das despesas obrigatórias, as ressalvadas nos termos do art. 9º,
§ 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Reconhecendo a importância do desenvolvimento científico e tecnológico e da pesquisa
em ciência e tecnologia em nosso País, foram acolhidas emendas que incluem, no rol das
demais despesas ressalvadas da limitação de empenho, aquelas relativas à função Ciência e
Tecnologia, exceto aquelas vinculadas à subfunção de administração geral, ambas do
Ministério da Ciência e Tecnologia, e à subfunção de desenvolvimento de ciência e tecnologia,
desenvolvimento tecnológico e engenharia e difusão do conhecimento no âmbito da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária — EMBRAPA e da Fundação Oswaldo Cruz — FIOCRUZ
pela primeira vez.

8. Despesa com Pessoal e Encargos
Nosso substitutivo contemplou a necessidade de o projeto de lei orçamentária para

2006 conter dotações específicas para a revisão geral e também para a reestruturação de
carreiras dos servidores públicos federais.
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No entanto, tendo em vista a adoção do limite de 17% do PIB para as despesas
primárias correntes, e, em face dos limites restritivos identificados nas projeções realizadas,
estamos apresentando como alternativas para o uso da reserva formada com o excedente das
receitas administradas a eventual ampliação de dotações para despesas com pessoal.

Entendemos que essa margem poderá dar cobertura às justas mudanças da política
salarial para os servidores públicos da União. (...)

9. Autonomia das Entidades Federais de Ensino — uma inovação.
O substitutivo inova ao prever que a Lei Orçamentária para 2006 deverá conter

dispositivo que confere maior flexibilidade orçamentária às entidades federais de ensino.
Com esse propósito, a Lei Orçamentária deverá atribuir às instituições federais de

ensino superior, dos Centros Federais de Educação Tecnológica e das Escolas Agrotécnicas
maior autonomia quando da necessidade de abertura de créditos suplementares destinados ao
atendimento de despesas classificadas nos grupos de natureza de despesa 3 - Outras Despesas
Correntes, 4 - Investimentos e 5 - Inversões Financeiras, inclusive decorrentes de incorporação
de excesso de arrecadação de receitas próprias.

10. Outras Inovações do Substitutivo
10.1. Acolhemos inúmeras emendas que solicitavam a redução dos limites máximos de

contrapartida a serem oferecidas por Estados, Distrito Federal e Municípios, retornando os
mesmos aos níveis de exercícios anteriores.

10.2. Foi incluído dispositivo que veda transferências voluntárias aos Estados, Distrito
Federal e Municípios que não cumpram a aplicação mínima em educação e saúde, em
atendimento ao disposto no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea b, da Lei Complementar nº 101, de
2000.

(...)
10.5. Foi incluída norma que excepciona do limite das despesas correntes primárias

fixado em 17% do PIB e dotações destinadas à compensação pela União, Estados e Municípios
pela desoneração de suas exportações, nos termos da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, bem como outras compensações de mesma natureza que vierem a ser
instituídas. Essa iniciativa permite melhor atendimento dos pleitos dos Estados, observada a
disponibilidade de recursos.

 10.6. Introduziu-se a necessidade de que os atos relativos à demonstração de
cumprimento da metas quadrimestrais para o resultado primário dos orçamentos fiscal e da
seguridade social contenham demonstrativos da arrecadação atípica das receitas
administradas pela Secretaria da Receita Federal realizadas no exercício anterior, com os
critérios para identificá-la.

(...)
10.9. Foram aprovadas emendas, e ajustes foram feitos no substitutivo com vistas a

incorporar e/ou ajustar disposições que visam conferir maior transparência à gestão pública.
(...)

Voto do Relator.
Por todas as razões e análises apresentadas neste relatório, votamos pela aprovação do

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006 (Projeto de Lei nº 04, de 2005-CN), na
forma do substitutivo que ora submetemos à elevada consideração dos ilustres pares, da
Errata nº 1, já distribuída, e da Errata nº 2, que entregarei à Secretaria.

A Errata nº 1 leva em consideração a identificação de erro material no relatório
publicado, especialmente no código do autor e no número de emenda dos relatórios de parecer
ao texto e aos Anexos II, III, IV, V e VII, 2, 3, 4, 5 e 7 (págs. 327-342), bem como na impressão
do número da emenda dos relatórios de parecer pela rejeição (págs. 287-320) e pela
inadmissibilidade (págs. 323-325) ao Anexo I. Dessa forma, apresentamos para republicação,
com as devidas retificações, os citados relatórios de parecer, conforme o material distribuído.

A Errata nº 2 surgiu do acordo que fizemos na reunião de Líderes, presidida pelo
Senador Gilberto Mestrinho, na qual acolhi uma série de sugestões das Sras. e dos Srs.
Deputados e Senadores, para que, em relação àqueles que apresentaram emendas, não haja
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efeito de contingenciamento naquelas áreas discriminadas e nos ajustes feitos com o PSDB e o
PFL. Na Errata nº 2, que será distribuída agora, já consta isso.

Se ficar ainda algo pendente, nós o incluiremos nos destaques. Assumo o compromisso
com os partidos e os coordenadores das bancadas de que aquilo que ficar faltando na Errata nº
2 será acolhido e trabalhado nos destaques que serão apresentados.

Agradeço imensamente à assessoria que trabalhou desde o dia 17, quando foi
apresentado o relatório. Alguns jornalistas disseram que meu relatório foi entregue da noite
para o dia. A assessoria trabalhou a semana inteira para que pudéssemos entregar o relatório
na sexta-feira, às 17h48, a fim de que fosse disponibilizado na Internet. A gráfica trabalhou o
final de semana inteiro para que todos os membros da Comissão pudessem receber na
segunda-feira em seus escaninhos, com seus nomes, o relatório. Portanto, agradeço à
assessoria, à Secretaria, ao Presidente, ao Líder do Governo, Senador Fernando Bezerra, ao
Vice-Líder, Deputado João Leão, o apoio que tive em todos os momentos e a todos os
coordenadores de bancada, fundamentais para que pudéssemos abrir o debate. Não vamos
realizá-lo agora, mas, quando for aberto, agradecerei todas as contribuições.

Procurei da melhor forma possível acatar as grandes sugestões que me foram
apresentadas.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Um momento. O Relator

apresentou as Erratas nºs 1 e 2.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, a questão de ordem é

exatamente em relação a isso. Não podemos considerar lido o relatório, uma vez que a Errata
nº 2 não foi distribuída.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Será distribuída.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Não podemos considerá-la lida, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O art. 8º, alínea o, do Regimento

Interno da Comissão declara inadmitidas as emendas sugeridas pelo Relator, constantes da
Errata nº 2, que será distribuída, ao texto das de nºs 8 e 10, da Deputada Dra. Clair... Errata
nº 1. Números 5 e 7, do Deputado João Alfredo; nº 22, do Deputado João Grandão, e nºs 11 a
13. da Deputada Maninha. Emendas de acréscimo, inclusão de prioridades e de ação. Anexo 1,
nºs 2 e 6, do Deputado Jurandir Boia; nº 1, do Senador Paulo Paim; nºs 5 e 6, do Deputado
Rogério Teófilo; e nºs 4, 7 e 8, do Senador Valdir Raupp.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra para apresentar
uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, apenas para certificar-me de

que o início da apresentação dos destaques se dá na leitura do relatório ou na discussão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já declarei que estava aberta a

inscrição para a apresentação de destaques.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas o relatório não começou a ser discutido.

Pelo acordo, teríamos de aguardar a discussão do relatório para que os destaques pudessem
ser apresentados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, os destaques são
apresentados ao longo do tempo.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não é no início da discussão? Tenho
informação do Regimento de que é no início da discussão.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, o acordo não é para discussão,
só para leitura.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, regimentalmente, os
destaques são apresentados quando se abre a discussão.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

30

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Só quando se abre a discussão. Qual o artigo
do Regimento?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O art. 60 do Regimento da
Comissão estabelece que, em relação aos destaques, será obedecida a seguinte norma: o
requerimento deve ser formulado a partir da apresentação do relatório em plenário, até ser
anunciada a votação da matéria.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então é a partir da leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, com base no acordo firmado,

gostaria de saber se, após a leitura, votaremos a questão da HEMOBRÁS.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já foi votada.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Já foi votada? Devemos encerrar esta reunião.

Já que o acordo foi cumprido até agora, não iniciaremos a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos suspender a reunião e

convoca-la para as 18h.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Devemos encerrar a reunião. No início da

discussão, acordamos que haveria reunião noturna. Então, Sr. Presidente, devemos suspender
esta reunião, para reabrirmos outra e efetivarmos a votação.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, gostaria inicialmente de

parabenizar o Deputado Gilmar Machado pelo trabalho desenvolvido concernente à LDO. É
óbvio e natural não concordarmos com tudo, mas posso garantir, por aquilo que nossa
assessoria e os Srs. Parlamentares do PFL estudaram, que ele conseguiu melhorar o texto
oriundo do Poder Executivo. Portanto, os méritos do Deputado Gilmar Machado não podem ser
esquecidos.

Sou testemunha de que S.Exa. apresentou o relatório no prazo, na sexta-feira, quase às
18h, com o apoio da assessoria técnica. O Deputado não deixou, em nenhum momento, de
chamar a Oposição, de pedir pelo menos ao PFL que verificasse as emendas, que de alguma
maneira negociasse o que fosse melhor para o País. Eu não poderia deixar, neste momento, de
parabenizá-lo.

Por outro lado, Sr. Presidente, cumprindo nosso acordo, peço, até por conta de outras
Comissões em funcionamento, que V.Exa. suspenda esta reunião, convocando-a
automaticamente para o final da Ordem do Dia — sabe Deus que horas isso acontecerá. Não
adianta V.Exa. convocar a reunião para as 18h, porque até lá não terá acabado a Ordem do
Dia. O que fizermos será cancelado. É mais simples V.Exa. dizer que, terminada a Ordem do
Dia da Câmara dos Deputados — com um intervalo de pelo menos 15 minutos, para termos
tempo de tomar um café —, será iniciada a reunião.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, primeiro, parabenizo o
Deputado Gilmar Machado, que fez o seu relatório. Vejo que teve boa vontade no acatamento
das emendas e relativamente aos acordos feitos. Em relação aos destaques, discutiremos as
questões sobre agências reguladoras, não-contingenciamento das emendas individuais e outros
temas, conforme a leitura que ainda será feita do Adendo nº 2.

Mas eu queria lembrar, Sr. Presidente, que temos sessão do Congresso marcada para as
20h. A sessão da Câmara está obstruída justamente para esperar a sessão do Congresso. Ou
seja, a Câmara estará em obstrução até que se chegue a hora da sessão do Congresso,
convocada para que se proceda à leitura referente à instalação da CPMI do Mensalão e também
para que o Presidente Renan Calheiros responda à questão de ordem sobre o funcionamento
das CPIs. Agora já são 2, uma vez que a CPI dos Bingos foi instalada nesta tarde. Então, temos
a CPI dos Bingos, a CPMI dos Correios e teremos também a CPMI do Mensalão.

Portanto, só teremos oportunidade de iniciar a discussão da LDO após a sessão do
Congresso. Essa é a minha visão. É preciso haver entendimento com os Srs. Líderes. Vamos



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

31

adentrar a madrugada e concluir a votação hoje? Amanhã teríamos de votar a LDO no plenário
do Congresso.

O que eu gostaria de sugerir é que hoje, após a sessão do Congresso Nacional,
retornássemos esta reunião, provavelmente às 22h, e, a partir daí, iniciássemos a discussão e
concluíssemos a votação, na hora que fosse necessário.

Vamos apresentar os destaques. O Deputado Gilmar Machado vai ter que dar parecer
em relação a eles. Depois vamos ter que votá-los. O início seria às 22h, Sr. Presidente. É
preciso ver isso, porque amanhã precisa estar concluída a votação nesta Comissão, para
iniciarmos a discussão da LDO em plenário. Estou lembrando isso porque não há possibilidade
de retornarmos antes das 22h para iniciar a discussão desta matéria.

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

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Sr. Presidente, quero falar acerca da
votação do Aviso nº 12. V.Exa. suspendeu a reunião de hoje exatamente no momento em que
pedi a palavra, em nome do PFL, para encaminhar a votação desse aviso. Meu
encaminhamento, se acontecesse pela manhã, seria contra o parecer do Relator. A sessão foi
remarcada para as 14h30. Eu me atrasei e nenhum membro do PFL estava aqui quando
ocorreu a votação do Aviso nº 12.

Sr. Presidente, já houve acordo para que a votação fosse simbólica. Não estou
questionando nada. Desejo apenas manifestar a minha posição contrária e pedir que conste em
ata.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem, baseado no art. 29 do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Questão de ordem ainda, Deputado
Ronaldo Dimas? Um momento, porque a Deputada está na frente.

Com a palavra a nobre Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, primeiro, da mesma forma

que o Deputado José Carlos Machado, gostaria de deixar registrado o meu voto contrário à
matéria. Aliás, queria que V.Exa. registrasse em ata o voto contrário do PFL à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Na Comissão, é individual.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu sei, eu sei. Então, eu diria o voto do

Deputado Luiz Carreira, de todos os Deputados do PFL.
Agora, quero falar a V.Exa. sobre questão mais grave. O pressuposto do acordo, ou seja,

a preliminar do acordo, foi o funcionamento das CPIs. Quando o Deputado Ricardo Barros
levanta questão de ordem sobre a necessidade de a reunião recomeçar depois da sessão do
Congresso, na verdade está apenas querendo garantir que o acordo seja cumprido e que a
preliminar do acordo possa ser cumprida, na medida em que o Presidente Renan Calheiros
acate a questão de ordem que será levantada pelo Presidente Delcidio Amaral para que as CPIs
funcionem sem pagamento extra durante o recesso parlamentar.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, em primeiro lugar, queria
registrar como se deu a votação do aviso. Estava aqui antes de V.Exa. chegar e acompanhei o
processo de aprovação do aviso. Foi claro o Relator. Encaminhando o mesmo texto da relatoria
original, elaborado pelo Deputado Ricardo Barros, S.Exa. separa o setor do hospital que está
sob auditoria do setor que não está, neste momento, sob questionamento, para entrar com os
recursos que já foram firmados em convênio e ser liberada a parte orçamentária para pôr em
funcionamento o hospital.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, fizemos uma longa discussão sobre a LDO e vimos
que o Relator — cabe-me cumprimentá-lo, bem como a assessoria, que ajudou na elaboração
do texto, foi a grande artífice do texto, sob a orientação política do Deputado Gilmar Machado
— apresenta novos ingredientes à discussão da política econômica, da própria execução
orçamentária, da política para os servidores públicos. Lamentavelmente, acho que alguns
Parlamentares não atentaram para as emendas que foram acolhidas, com atribuições dos Srs.
Parlamentares, como do próprio Relator.
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Creio que esta Comissão está em condições de discutir esse relatório. Concordo com os
Parlamentares. Tão logo haja a suspensão da sessão no plenário da Câmara, que possamos
aqui votar o relatório do Deputado Gilmar Machado.

Não tenho dúvida de que todos nesta Casa estão conscientes da importância da CPI.
Sabemos disso. Seja na Câmara, seja no Senado, vai haver a CPI do Mensalão. Fico
absolutamente admirado como alguns Deputados desconfiam desta Casa, quando interessa;
quando não interessa, ela é absolutamente idônea. Nesta Casa há, sim, Parlamentares sérios e
comprometidos com a sociedade brasileira, como também há gatunos. Sabemos exatamente de
que maneira fazem a política. Precisamos ter lucidez para separar o joio do trigo. Precisamos
enfrentar esse debate. Ele vai ser enfrentado. Agora, queremos interromper a votação da LDO,
para não prejudicar o País.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre Deputado
Ronaldo Dimas.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, vamos reavivar um pouco a
memória de todos sobre o acordo que foi firmado. O acordo foi para o Relator proceder à leitura
do relatório, que deveria ter sido feita de manhã, mas passamos para a parte da tarde. Ainda
bem que deu certo, fluiu. Essa primeira fase está concluída.

A segunda fase é o início da discussão, que a princípio era às 17h de hoje. Já estão
passando para as 18h. Estamos de acordo com que se inicie a discussão às 18h.
Provavelmente às 18h estaremos em sessão ordinária. Na Câmara, com certeza, porque agora
começou a Ordem do Dia, que provavelmente não teremos. Então, para que os trabalhos
possam fluir com naturalidade, vamos manter o acordo para retomarmos esta reunião às 18h.
Se não houver a possibilidade de iniciar a discussão, fica firmado o compromisso de
encerrarmos esta reunião, com convocação de nova reunião — abertura do livro — para
amanhã ou na data que V.Exa. achar conveniente.

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

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, agradeço a V.Exa.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, o Relator está de acordo? Tudo

tranqüilo nesse sentido?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já responderemos a V.Exa.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, inicialmente parabenizo o

nobre Relator, Deputado Gilmar Machado, pelo relatório e pela elegância no dia de hoje.
V.Exa., Deputado Gilmar Machado, teve toda a atenção com as bancadas, com os

partidos, com cada Parlamentar, o que não foi surpresa para mim e para muitos que compõem
o colegiado que V.Exa. integra, dada a sua gentileza e urbanismo no trato com os colegas.

Antecipo essas observações, Sr. Presidente, porque amanhã — até peço a V.Exa. que
registre em ata as escusas relativamente à minha ausência — não estarei presente à reunião
da Comissão, devido à viagem que farei com o Governador do Estado da Bahia, Dr. Paulo
Souto, a alguns Municípios da região de Irecê, em especial à minha querida cidade de América
Dourada. Sei que minha presença seria importante nesta Comissão, mas aqui posso fazer-me
representar pelos colegas do PFL. Lá, a minha ausência poderá causar sérios prejuízos à minha
volta a esta Casa no próximo ano.

Nobre Relator Carlito Merss, penso que nos reencontraremos na terça-feira para
votarmos a LDO. Dificilmente, dada a intransigência da base de apoio do Governo, que não fez
o acordo proposto pelo Presidente Severino Cavalcanti, no dia de ontem, para que
limpássemos, destrancássemos a pauta com medidas provisórias, encerraremos esse período
legislativo com chave de ouro, pois a intransigência prosperou. No plenário, estamos vendo
obstrução atrás de obstrução, o que nos impede de avançar nas matérias pautadas pela
convocação feita pelo Presidente Severino Cavalcanti, o que é lamentável.

A pauta está trancada na Câmara dos Deputados, e não sei se o mesmo está ocorrendo
no Senado Federal. Não avançamos por falta de acordo. Então, será difícil termos votação da
LDO, ainda que seja na Comissão. Mas o acordo será mantido, não tenham dúvida.
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Ao entrar um pouco no mérito, independentemente da abertura da discussão, devo
dizer que lamento muito — mesmo tendo sido reduzido o percentual de 34% para 25% — ter
sido colocada a possibilidade de transposição de águas do Rio São Francisco. Lamento, porque
amanhã estou indo a Irecê para implantar o Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, de
desenvolvimento rural, parado há 2 anos por falta de recursos. O referido projeto beneficiará
milhares de famílias carentes. Como pode ser alegado que não há dinheiro para irrigação de
uma cidade que fica a poucos quilômetros do Rio São Francisco, mas há dinheiro para fazer
esse absurdo de transposição, sob o argumento de que teremos água para os nordestinos que
hoje estão morrendo de sede? As justificativas não são verdadeiras, são uma falácia. O Rio São
Francisco está morrendo por falta de cuidado com suas margens e falta de preservação da sua
nascente. Se não há dinheiro para preservar os rios, haverá para transpor as suas águas? Não
posso concordar com isso, Sr. Presidente. Ainda que eu não esteja aqui, o Deputado José
Carlos Machado, do Estado de Sergipe, me representará, para impedir esse absurdo.

Sei que V.Exa., Deputado Gilmar Machado, acatou essas determinações relativas à
transposição de águas do Rio São Francisco porque é da base do Governo. Mas tenha certeza
de que nós, nordestinos, conhecedores daquela realidade, sabemos que o Comitê da Bacia do
São Francisco não teria votado contra o representativo da sociedade brasileira se não tivesse
convencido do absurdo que é esse projeto.

Então, deixo registrado o meu veemente protesto: não podem ser gastos bilhões em um
projeto quando não há recurso para resolver o problema de quem mora a 5 quilômetros, 3
quilômetros do rio.

Esse projeto é um absurdo. No mais, a Bahia, quanto a suas emendas, foi contemplada.
Eu teria algumas ressalvas a fazer. Já discuti com V.Exa. e farei essa última discussão nessa
oportunidade, mas, de modo geral, V.Exa. está de parabéns. Sou admirador de V.Exa. Espero
que na próxima semana, esse seria o meu desejo, se o Presidente concordar, possamos fechar
com chave de ouro a votação dessa LDO, fazer acordo, para continuarmos a fiscalizar as
ratazanas, em conformidade  com o que disse o Deputado Wasny de Roure, pois os gatos sérios,
competentes e honestos que fazem parte deste Parlamento estão perseguindo-as.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, quero apenas prestar um
esclarecimento. Não estou condicionando a resposta do Presidente Renan Calheiros à questão
de ordem das CPIs e à votação na Comissão. Apenas alertei que não haverá intervalo entre a
sessão da Câmara dos Deputados e a do Congresso Nacional, porque há obstrução nesta Casa
justamente para evitar a criação de uma CPI na Câmara, em detrimento da CPI Mista. A
obstrução certamente vai avançar até o horário da sessão do Congresso. Agora, não há
nenhum problema. Se a sessão da Câmara dos Deputados terminar antes, viremos à Comissão
para a discussão. Não estou condicionando nada, só me parece que a prática do Plenário
demonstra que não haverá intervalo entre o final da sessão da Câmara e o início da sessão do
Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, já foi iniciada a Ordem do Dia.
Precisamos ir ao plenário.

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

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Quero parabenizar o Relator e o Presidente
desta Comissão Mista pelo trabalho realizado.

Quero alertá-los para o seguinte: os acordos podem ser feitos e, quando o são, devem
ser cumpridos. Porém, há uma grande confusão nesta Casa, a começar por esta Comissão e
pelo Plenário. Ninguém é contra a CPMI do Mensalão. O que queremos é a outra CPI. Não sei
por que a Oposição não a quer. Uma coisa não depende da outra, não há esse perigo. Vamos
estar na CPMI do Mensalão, na CPI dos Bingos ou em qualquer outra que aparecer. Mas
queremos também a CPI da Compra de Votos. Esse é o problema. Há pessoas querendo que se
apure e outras que não.
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Queremos que os trabalhos continuem dentro das normas e — vamos ser francos —
queremos sair de recesso. O Deputado Claudio Cajado vai viajar com o Governador do Estado,
Sr. Paulo Souto. Não tenho o privilégio de viajar com o meu Governador, porque ele é do PSDB
e eu sou do PT; infelizmente não podemos viajar juntos. Portanto, da mesma forma como o
Deputado viajará com o Governador, pois já está saindo de férias, todos devemos ter o direito
de sair no recesso. Agora, se quiserem que a CPI funcione, que a façam funcionar. Isso é
problema de quem gosta de CPI. Não me meto em CPI porque não gosto. Fui eleito para ser
Deputado, não para ser investigador, pois não sou promotor público, policial federal. Isso é
outro caso. Mas cada pessoa tem um gosto na vida. Não tenho tino, não tenho gosto por isso.

Espero, Deputada Laura Carneiro, que V.Exas. não façam a confusão de atrelar uma
coisa à outra. Não há esse acordo. As CPIs que devem ser instaladas o serão, e vão funcionar.
Agora, queremos aprovar a nossa, porque temos o dever e o direito de nos investigar. Não é o
Senado que tem de fazê-lo. Temos o direito de procurar os nossos defeitos e corrigi-los.

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

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, desejo apenas deixar bem

claro novamente — talvez o Deputado Devanir Ribeiro não estivesse presente, mas estava o
coordenador de bancada Deputado Wasny de Roure — que a posição preliminar do PFL, ao
sentar-se à mesa para fazer o acordo, dizia respeito ao funcionamento das CPMIs do Mensalão,
dos Bingos, que começou hoje, e dos Correios. V.Exa. abriu a reunião dos Líderes dizendo que
poderíamos fazer o acordo, pois tinha certeza de que isso já estava acordado. Não foi assim?
Quero apenas registrar que o acordo feito teve como preliminar o funcionamento, àquela época,
de 2 CPMIs — neste momento, de 3 CPMIs, em função da dos Bingos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Até o fim da tarde, talvez sejam 4
ou 5.

Com a palavra o Deputado Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, gostaria de registrar que estão

querendo fazer valer situação totalmente equivocada.
O PSDB, o PFL, o PPS e as oposições de maneira geral querem a instalação da

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O Governo, o PT e os partidos da base querem
instalar a Comissão sobre o mensalão somente na Câmara dos Deputados, colocar embaixo do
tapete toda a sujeira e deixar por isso mesmo. Não é isso que queremos. Queremos uma
Comissão Mista, pela isenção no processo de apuração, para que efetivamente todos aqueles
que estejam envolvidos nessa lama toda sejam devidamente julgados pelo Congresso Nacional.

V.Exa. vai encerar a reunião, Sr. Presidente, ou vai suspendê-la e reiniciá-la às 18h?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Às 18h, certamente estaremos no

período da Ordem do Dia na Câmara dos Deputados e no Senado. Durante esse período, não se
pode marcar reunião. Então, vamos marcá-la para as 22h.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Às 22h, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - É o horário em que deve terminar

a sessão do Congresso.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Então, já vou colocar aqui, para as 22h, o

primeiro requerimento de encerramento da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Às 21h.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Então, às 21h estaremos aqui para ver se há

quorum. Mas a sessão não será estendida até alta madrugada, absolutamente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Então, está suspensa a reunião

até as 21h.

(A reunião é suspensa.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) – Declaro reiniciada a 2ª reunião
extraordinária.

Sendo evidente a falta de quorum, declaro encerrada a presente reunião, antes
convocando para amanhã às 10 horas, reunião extraordinária e outra para as 21 horas.

Está encerrada a presente reunião.


