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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Havendo número regimental,
declaro abertos os trabalhos da 3º Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das
Pautas nºs 11 e 12.

Não há número para deliberação no Senado.
Solicito ao Deputado Gilmar Machado que faça a leitura do expediente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Correspondência interna recebida: Ofício nº

223, de 29 de junho, do Deputado Jader Barbalho, Presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, solicitando acréscimo de texto à justificativa da
Emenda nº 4 apresentada ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006; Ofício nº
23, de 5 de julho, do Deputado Jorge Bittar, que declina da relatoria do Projeto de Lei nº 2, de
2005, em virtude da sua condição de membro titular da CPMI nº 22, de 2005, do Congresso
Nacional; Expediente solicitando alteração da modalidade de aplicação à emenda do seguinte
Parlamentar; Ofício nº 31, de 27 de junho, do Deputado Davi Alcolumbre, coordenador da
bancada do Amapá; Ofício de 28 de junho, encaminhado pelo Segundo Suplente, no exercício
da Primeira Secretaria do Senado Federal, Senador Papaléo Paes, informando da remessa de
autógrafo do Decreto Legislativo nº 7, de 2005, excluindo do Anexo VI, da Lei nº 11.100, de 25
de janeiro de 2005; Decreto Legislativo nº 7, de 2005, adequação de trechos rodoviários na BR-
101, no Estado de Sergipe: trechos: divisa Alagoas/Sergipe, divisa Sergipe/Bahia/Sergipe.

Correspondência externa recebida: Ofício nº 874, de 30 de junho, do Ministério da
Cultura, informando o recebimento de Ofício nº 137, de 2005, da Comissão Mista de
Orçamento.

Expedientes recebidos através do correio eletrônico: encaminhamento do relatório de
gestão fiscal, em atendimento ao art. 54, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, dos
seguintes órgãos: Tribunal Regional do Trabalho da 13º Região, referente ao período de maio de
2004 a abril de 2005, e Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, referente ao primeiro
quadrimestre de 2005; Aviso encaminhado pelo Presidente da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas da União, Ministro Valmir Campelo; Aviso da Secretaria-Geral do Senado, de 28 de
junho de 2005; Aviso nº 389, de 2005; Acórdão nº 1.306, de 2005; Obras de duplicação de
pontes sobre o Rio Jaguaribe, na BR-30, Ceará, e ampliação da ponte já existente no mesmo
local; Aviso encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Adilson
Motta; Aviso da Secretaria-Geral do Senado, de 29 de junho de 2005; Aviso nº 864, de 2005:
Acórdão nº 861, de 2005 — obras de reforma do imóvel do edifício-sede do Ministério da
Cultura; Aviso nº 872, de 2005; Acórdão nº 857, de 2005 — obra rodoviária na BR-282, Santa
Catarina, Florianópolis, divisa com a Argentina; Aviso nº 882, de 2005: Acórdão nº 855, de
2005 — obras de expansão do sistema de trens urbanos de Teresina, Piauí, ramal Bandeira;
Aviso nº 887, de 2005: Acórdão nº 852, de 2005 — obras de construção de pontes sobre o Rio
Poti, Município de Teresina, Piauí; Aviso nº 889, de 2005: Acórdão nº 858, de 2005 — obras de
construção da Barragem de Taquara, em Pacujá, Ceará; Aviso nº 892, de 2005: Acórdão nº
859, de 2005 — obras Civis do projeto de aproveitamento hidroagrícola dos platôs de
Guadalupe, Piauí, segunda etapa; Aviso encaminhado pela Secretaria-Geral da Mesa do
Senado Federal, recebido pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Adylson
Motta; Aviso da Secretaria-Geral do Senado, de 29 de junho de 2005; Aviso nº 885, de 2005:
Acórdão nº 864, de 2005 — representação acerca de possíveis irregularidades no âmbito da
Concorrência nº 108, de 2004, realizada pelo DNIT; Aviso Geral encaminhado pelo Vice-
Presidente em exercício da Presidência do Tribunal de Contas da União, Ministro Walton
Alencar Rodrigues; Aviso nº 6.287, de 2005, sobre constatação de indícios de irregularidades
graves das seguintes obras: obras de macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins, Maceió (AL);
implantação do trecho Eldorado-Vilarinho do sistema de trens urbanos de Belo Horizonte (MG);
implantação do trecho Cajueiro Seco, ramal TIP/Timbi, do sistema de trens urbanos de Recife
(PE); implantação da Avenida Leste-Oeste em Goiânia (GO); ampliação da capacidade do
Parque Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas.

 Era o que tinha a ser lido, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Encerrada a leitura do Expediente,
passamos à Ordem do Dia. (Pausa.)

Não há quorum no Senado Federal.
A reunião está suspensa. Convoco os Srs. Parlamentares para o reinício às 21 horas.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mussa Demes) - Declaro reiniciada a terceira reunião
extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à
apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 11,12 e 13 de 2005.

No mesmo passo, suspendo a reunião por 15 minutos — ou pelo tempo necessário —
para que seja promulgada, na sessão do Congresso, a PEC Paralela da Previdência.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mussa Demes) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Trata-se de uma questão prática.
A Oposição não discutirá a matéria sem que o Governo se manifeste a respeito da

demanda feita pela agricultura brasileira, na semana passada, para a qual havia prometido
solução na quinta-feira, às 10h da manhã, mas até a presente hora não deu uma notícia
sequer.

É flagrante a desconsideração governamental com esse setor vital da economia
brasileira. Independentemente da discussão e do mérito da matéria da lei orçamentária, a
Oposição é sensível — falo do PFL, do PSDB, dos partidos de oposição — à manifestação da
agricultura brasileira. Portanto, é perda de tempo tratar de discussão que não se dará.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mussa Demes) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, na mesma linha manifestada

pelo Senador Sérgio Guerra, pondero a V.Exa. no sentido de que suspenda a sessão porque
não vamos ter condições de apreciar a matéria. É flagrante a falta de número.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mussa Demes) - Senador Heráclito Fortes, é
exatamente isso o que vamos fazer.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - O que sugiro é o cancelamento da reunião,
Sr. Presidente. Não vamos alcançar o número agora. Não adianta marcar a reabertura da
reunião para daqui 15 ou 20 minutos, porque não vamos chegar ao entendimento. A reunião
poderia ser adiada para amanhã.

 O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Só se, efetivamente, o Relator tiver condições de
atender às reivindicações do setor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mussa Demes) - A mim me parece importante que
aguardemos o resultado de lá. Não custa nada. Vamos esperar o que mais? Uns 10, 15, 20
minutos, no máximo.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Tudo bem. Não há nenhum problema. Quero
apenas, como sempre procuro usar de sinceridade, deixar registrado que estamos
determinados a não iniciar a discussão na noite de hoje. Queria só que ficasse esse registro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mussa Demes) - V.Exa. e os demais companheiros da
bancada da Oposição poderão fazer essa manifestação depois de reiniciada a sessão.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, Mussa Demes...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mussa Demes) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Estamos tratando de duas coisas

diferentes: uma é o texto, o assunto que vai ser votado aqui na LDO; outra, o contexto, aquilo
que está em torno. Enquanto não se inicia a reunião do Congresso Nacional, o Relator poderia
tratar das negociações, se é que existe algo a ser tratado ainda do texto, e a Liderança do
Governo — é o que seria natural, parece -me —, ou as Vice-Lideranças do Governo tomariam a
iniciativa. Isso não é assunto do Relator. Ele até poderia fazer, se tivesse disponibilidade. Isso é
uma ação típica de Governo. Creio que a Liderança do Governo, que há pouco estava aqui,
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deveria fazer um contato com a Fazenda, a Agricultura ou quem responder por isso no âmbito
do Governo — ou a Casa Civil — , para dar, se não uma resposta, Senador Sérgio Guerra, pelo
menos um horizonte temporal, para se saber se vota hoje ou...

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - O horizonte pode ser também físico,

territorial.
É a sugestão que faço para que esse tempo não seja perdido, não fique em vão, à nossa

espera. Que seja uma espera ativa, com alguém atuando no sentido de resolver esse assunto,
cuja solução não me parece estar tão longe.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mussa Demes) - Um minuto, Deputado Eduardo

Sciarra.
O Presidente da Comissão, Senador Gilberto Mestrinho, acaba de me passar um pedido

para que eu suspenda a reunião e marque seu prosseguimento para amanhã, às 10h da
manhã. A decisão satisfaz a todos?

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mussa Demes) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Nessa sugestão lógica do Deputado Virgílio

Guimarães...
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Mesmo para amanhã, mantenho a

sugestão de espera ativa e não uma espera vã.
O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Nessa sugestão lógica e objetiva do Deputado

Virgílio Guimarães, uma das peças mais fortes e importantes na estrutura do Governo, o
PMDB, sugiro que S.Exa. encaminhe e comande a negociação, porque, com certeza, amanhã,
nós teríamos aqui um resultado positivo. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mussa Demes) - O Deputado Virgílio Guimarães fica
convidado para comandar a negociação.

Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Está reaberta a 3ª reunião
extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à
apreciação das Atas nº s 11, 12 e 13.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES – Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Pois não, Senador.
O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES – Sr. Presidente, como é clara a falta de

quorum, peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Senador, nós havíamos combinado

suspender a reunião até que chegasse o Líder do Governo para negociar o acordo.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, tenho certeza de que a

sabedoria do Senador Heráclito Fortes vai permitir a S.Exa. essa oportunidade, compreendendo
as razões maiores, de acompanhar a sábia sugestão da Presidência desta Comissão, que
encaminha no sentido de efetivar os objetivos que busca o nobre Senador.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES – Sr. Deputado, creio que foi exatamente a
falta de pessoas sábias que nos colocou na crise em que nos encontramos. Se o partido de
V.Exa. tivesse sido sábio e humilde, teria feito V.Exa. Presidente da Câmara e, quem sabe,
poderíamos ter evitado pelo menos metade dos problemas que estamos vivendo hoje. Não
podemos invocar sabedoria dos outros quando não a temos nós mesmos.

Sr. Presidente, trata-se de uma questão de ordem. A decisão é política. Não estamos
discutindo o mérito da LDO. Solicito a V.Exa. que respeite a questão de ordem!

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, como bem disse o Senador
Heráclito, nada temos contra o competente relatório apresentado pelo ilustre Deputado Gilmar
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Machado, com o qual estamos de acordo. A questão é realmente de natureza política e diz
respeito a entendimentos ainda não concluídos entre nossa bancada e o Governo Federal.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Com a palavra o Deputado Wilson
Santiago.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO – Sr. Presidente, faço a V.Exa. um apelo. Como
é do conhecimento de quase todos, ontem à noite o PMDB, reunida a maioria de suas
lideranças, escolheu o meu nome para assumir provisoriamente a Liderança do partido e
conduzir o processo de entendimento entre as bancadas rumo à eleição de uma nova Liderança
no dia 10 de agosto.

Buscamos, juntamente com os demais companheiros, um entendimento no que se
refere ao andamento da pauta da Câmara dos Deputados. Ontem, até as 2 horas da manhã,
permanecemos reunidos com várias lideranças do partido para que hoje, na reunião de
Líderes, apresentássemos uma solução para a continuidade da apreciação da pauta, tanto da
Câmara quanto desta Comissão.

Confesso, Sr. Presidente, que não chegamos a um consenso relativamente à pauta atual
e à pretensão de votarmos a LDO nesta manhã. Diante desse impasse, sugiro a V.Exa. o
adiamento da votação da LDO para o período da tarde. Até lá voltaremos à Liderança do PDMB
para, junto com os demais companheiros, tentarmos uma solução que nos permita dar
continuidade à votação da LDO, bem como à pauta de urgência, que deverá ser votada agora à
tarde na Câmara dos Deputados.

Caso V.Exa. entenda diferente, o PMDB agirá de acordo com o Regimento da Casa.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Com a palavra o Deputado Colbert
Martins.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, os acertos que estão sendo
propostos devem de ser feitos aqui, de público. Qual a dificuldade de, reunidos como estamos,
ao invés de derrubarmos a reunião para fazermos discussões lá na Presidência, não as
fazermos aqui? Qual a dificuldade, Senador Heráclito Fortes?

Basta-nos colocar as posições necessárias — e o Relator está presente — que faremos
uma discussão pública, aberta, sem nenhum tipo de dificuldade. É muito melhor do que
fazermos discussões lá na Presidência e, depois, votarmos a matéria à meia-noite ou lá pela 1
hora da madrugada, o que sempre criticamos.

Há todas as condições para mantermos esta reunião, ao invés de derrubá-la para
propiciar uma negociação fora daqui. Aqui é o lugar de negociação. Não há motivo para não
expor os pontos a serem negociados.

Obrigado.
O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES – Sr. Presidente, peço a palavra para

contraditar o argumento empregado pelo Deputado Colbert Martins.
Em nenhum momento propus aqui a discussão de acordos, de acertos ou de qualquer

outro mecanismo. Disse que não entraríamos no mérito da LDO, até porque confiamos no
espírito público de V.Exa. e do Sr. Relator. Nossa decisão é política e clara: o País está vivendo
uma das maiores crises de sua história, e é preciso que o Congresso Nacional fique aberto para
que divida responsabilidades sobre o que está acontecendo. A sociedade não vai entender a
aprovação da LDO e o repentino recesso do Congresso. Daí por que a posição do PFL é política.
Entendemos que devemos ficar alerta, em funcionamento. Comprometemo-nos a votar a LDO
na última semana deste mês, desde que cumpridos os entendimentos feitos, dos quais não
participei, desde que não se repita a história dos anos anteriores, qual seja, de os acordos
firmados não serem honrados.

Repito: a decisão do PFL é política.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, se os partidos da Oposição

concordam com o texto do Relator, se entendem que a peça proposta é boa, qual a razão para
não votá-la? Política?! Não. Nenhuma razão política leva a isso. Nada leva a emperrar o País.
Emperrar o País não é política correta.
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O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES – Política correta é pagamento de mensalão,
não é, Deputado?

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – O pagamento do chamado mensalão será
apurado, e ainda vamos ver o que ocorreu no Governo de vocês durante 8 anos. Espero que se
faça uma ampla investigação.

(Tumulto em plenário. O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, entendo que a Comissão de

Orçamento não pode, em qualquer situação, ficar refém de interesses minoritários. Sabemos
que há interesse dos ruralistas em tirar vantagens do Governo, em cima de uma proposta
negociada. A Comissão de Orçamento não pode ficar refém disso!

Vamos deixar claras as coisas aqui dentro, porque aqui está a imprensa para divulgar o
que está acontecendo. Não se pode posar de honesto e decente enquanto a prática é outra. Não
se pode arrostar com honestidade nesta Comissão quando se utiliza do recurso regimental de
falta de quorum para fazer de refém o Relator!

Temos maioria. Precisamos convocar toda a base aliada. Todos os que têm
responsabilidade com o Brasil devem aprovar a LDO e permitir que o País funcione. A crise
política não afeta o Estado brasileiro, que está funcionando. Que não se queira criar
artificialmente uma crise de Estado! Sé é uma crise política, que seja resolvida aqui, no
Congresso Nacional, sem com isso emperrar o Estado.

Não vamos fazer demagogia na Comissão de Orçamento!
O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Com a palavra o Deputado

Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA – Sr. Presidente, falo em nome do PFL da

Câmara, que, segundo orientação do Líder Rodrigo Maia, está encaminhando discussão em
relação à questão de um pleito do agronegócio brasileiro, que teve com o Governo uma
negociação interrompida. E gostaríamos de dizer isso claramente, para que tudo seja
transparente na discussão com relação ao assunto. Estamos esperando que o Governo nos
diga, e estamos esperando há bastante tempo. A sociedade brasileira, inclusive, está
acompanhando a paralisia no Governo, e tal paralisia é que fez com que essa negociação ainda
não fosse concluída.

Estamos falando politicamente. Não temos objeção ao relatório do Deputado Gilmar
Machado. Queremos, sim, fazer os destaques; queremos discutir, mas, antes de mais nada,
queremos respeito: que o Governo nos dê uma posição, o que estamos aguardando há bastante
tempo. Já negociamos com o Ministro Palocci, negociamos com o Presidente da República, e
essa posição ainda não veio.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta Comissão

sempre foi um lugar de negociações. Já tivemos aqui uma série de fatos que nos ajudaram a
mostrar que esta Comissão é unida, deliberando para o bem do Brasil.

No caso específico do dia de hoje, estamos trazendo à Comissão — e é importante que
se traga, porque esta é uma Casa política — as insatisfações do setor rural, que vieram pairar
na Comissão de Orçamento. É importante que aconteça isso. Sou um dos defensores dos
agricultores do Brasil, em particular dos agricultores do oeste da Bahia. Defendo-os com
vontade e garra.

Porém, o que acho? Esta Comissão pode caminhar. Temos um acordo de todos os
partidos sobre o relatório do Deputado Gilmar Machado. Já temos um acordo de todos os
Partidos. Estamos acordados em cima do Relatório. Então, o que podemos fazer? Vamos ler o
relatório, vamos discuti-lo...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – O relatório já foi lido, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Vamos discutir o relatório e vamos recomeçar as

negociações. Tenho conhecimento agora de que as principais cabeças do Governo estão
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reunidas para resolverem o problema do setor rural do País. Estão reunidos agora, tentando
resolver essas questões.

Ontem, na Liderança do Governo, a pedido do Senador Fernando Bezerra, recebi
diversos agricultores. Fizemos reuniões, preparamos uma nota, remetemos a nota a todos os
Ministérios envolvidos na questão, tentando resolver esse problema.

Meus caros Senadores, meus caros Deputados, o que eu proponho? Vamos começar  a
discutir o relatório do Deputado Gilmar Machado; vamos começar a trabalhar. Temos o
Plenário para obstruir, se as coisas não acontecerem.

Era só isso que eu tinha a dizer, 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. Senadores; Sras. e

Srs. Deputados; nobre Relator, Deputado Gilmar Machado, eu gostaria de dizer que a falta de
entendimento existente na Comissão de Orçamento reflete a falta de entendimento no plenário
da Casa.

Só ontem, Sr. Presidente, conseguimos avançar em um acordo e fazer com que fossem
lidas a  proposta da CPI do Mensalão e da Compra de Votos e a promulgação da PEC nº 45.

Ora, Sr. Presidente, levamos duas semanas para, ao final da noite de ontem, chegarmos
a esse consenso. E não foi fácil. Passamos pelo constrangimento de o Presidente do Congresso
Nacional, Senador Renan Calheiros, ficar à porta do plenário da Câmara, esperando que
houvesse esses entendimentos.

Nesta Comissão está ocorrendo o mesmo. Não podemos ultrapassar a barreira política
que está sendo apresentada aqui. Há um consenso dos partidos com relação ao relatório
apresentado pelo Deputado Gilmar Machado. Houve avanços, houve transigência. E por isso
estamos prontos para discutirmos e votarmos.

Porém, esta Casa — e isso precisa ser entendido — é feita de partidos políticos que se
posicionam politicamente. O Senado Federal, representado pelo Senador Heráclito Fortes, do
PFL, estabeleceu uma definição: não aceita que o Congresso, votada a LDO na Comissão e no
Plenário, entre em recesso, em função da continuidade das investigações dessa lama que está
sendo apresentada ao País, a respeito da corrupção existente no Governo e da história do
mensalão dentro da Casa. Fica mal aos olhos da opinião pública que o Congresso agora entre
em recesso. É uma posição política.

Quero fazer esta defesa porque ninguém nesta Casa, nesta Comissão, é melhor do que
ninguém. Todos nós somos iguais, como disse V.Exa., Sr. Presidente. Por isso, não aceito aqui
— e digo isto estando ao lado do Deputado Valverde — que V.Exa. generalize, dizendo que a
Minoria fica reunida com o Relator, fazendo propostas indecorosas. Que V.Exa. cite nomes.
V.Exa. contribuirá com o Brasil, com a Nação, se apresentar os nomes, e não ficar fazendo esse
comentário evasivo, que ofende as pessoas que não se igualam ao comentário que V.Exa. tenta
imputar a certos Parlamentares.

Portanto, se V.Exa., diante da presença da imprensa aqui...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Deputado Cajado, V.Exa. está se

enganando na questão do pronome de tratamento. É que, no caso, “V.Exa.” seria eu. Mas não
fui eu.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO – Eu citei o nome do Deputado Valverde.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Então é S.Exa.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO – Sim, não V.Exa., mas S.Exa. E continuo:

S.Exa. contribuiria com a Nação, como ele disse, se apresentasse os nomes. Porque fica muito
ruim, colega, V.Exa. chegar — aí me refiro a ele, Sr. Presidente — e dizer que há Congressistas
que se reúnem para fazer coisas erradas, mas não citar quem são.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Eu pediria que V.Exa. terminasse,
Deputado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO – Temos de ter responsabilidade em nossas
colocações dentro e fora da Casa, principalmente neste momento que estamos vivendo.
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Para concluir, Sr. Presidente, eu apenas gostaria de dizer que temos de buscar o
entendimento. Chegou o Líder  do Governo no Congresso e espero que se entenda com a
bancada ruralista, e que possamos ultrapassar essa premissa, que foi inicial, e ultrapassarmos
também o acordo com o Senado Federal. O PFL do Senado não deseja ver votada a LDO sequer
na Comissão. Eu acho que poderíamos avançar votando na Comissão e deixando ao Plenário
do Congresso Nacional essa obstrução para que não haja a votação.

Este é o meu entendimento pessoal. Porém, curvo-me à orientação partidária do PFL,
que, por meio do Líder Rodrigo Maia, delegou ao Deputado Ronaldo Caiado a missão de definir
o momento que votaríamos na Comissão de Orçamento. Portanto, expresso uma opinião
pessoal. Mas me curvo à decisão partidária do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Deputado Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, parece que não chegaremos a

um acordo. Sendo assim, sugiro que iniciemos os trabalhos, verificando se há possibilidade de
discussão. Se não houver quorum adequado, vai haver pedido de verificação, e, aí sim, faremos
a verificação para podermos dar ou não continuidade a esta reunião, porque há muitos
problemas a serem resolvidos — isso é certo.

A bancada ruralista tem a convicção de que age de forma correta para defender os
interesses do setor, que hoje tem tido enormes dificuldades.

Não temos, portanto, outra alternativa. A Casa deseja que o processo ande, e iremos até
onde for possível. A ficar aqui nesta discussão interminável sobre se faz acordo ou não faz,
melhor caminhar como o Regimento determina. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Há quorum na Câmara dos
Deputados. Só poderia haver verificação se houvesse votação. O que fica pendente, portanto, é
a questão de ordem do Senador Heráclito Fortes no Senado, que iremos decidir
oportunamente, tão logo terminemos de ouvir os oradores.

Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e

Srs. Senadores, estamos na expectativa da decisão para a questão de ordem apresentada pelo
Senador Heráclito Fortes; a partir dessa decisão, saberemos se vamos dar continuidade aos
trabalhos ou não. Espero que a questão de ordem do Senador, levantada ainda no início desta
reunião, seja logo apreciada para podermos dar continuidade aos trabalhos.

Acho legítimos os motivos que levaram S.Exa. a apresentar a questão de ordem. O País
vive uma crise grave, e não há como tampar o sol com a peneira: o momento pede serenidade e
determinação. Portanto, estou no aguardo da resposta à questão de ordem levantada pelo
Senador Heráclito Fortes, que sustenta pedido de verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Com a palavra o Deputado Assis
Miguel do Couto.

O SR. DEPUTADO ASSIS MIGUEL DO COUTO – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Sra. e Srs. Senadores, havia uma disputa política em torno das CPIs que creio foi
resolvida. Houve acordo, e aprovamos a criação da CPMI. Desde segunda-feira o Jornal da
Câmara — e aqui me dirijo especialmente ao Presidente da Comissão de Agricultura, Deputado
Ronaldo Caiado — tem trazido matérias tais como “LDO versus Ruralistas” e “Bancada
Ruralista ameaça impedir Votação da LDO 2006”.

Se é essa a questão, prezado Presidente da Comissão de Agricultura, entendo que,
primeiro, deveríamos debater a questão das dívidas quanto ao mérito, que é a principal
questão. Sem esse debate, não vamos conseguir tomar a decisão política de condicionar a
votação da LDO à negociação das dívidas, pois há setores legítimos para essa negociação.

Ressalte-se que o Presidente Lula criou um grupo de trabalho para estudar o assunto,
que não se trata de decisão a ser tomada por impulso político. Há um grupo de trabalho
formado para estudar essas dívidas, e certamente vai tomar uma decisão assim que for
possível.

Feitas essas considerações, defendo que não podemos condicionar a votação da LDO a
uma questão determinada. Gostaria de, juntamente com a Comissão de Agricultura, da qual
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faço parte, e com toda a bancada ruralista, estabelecer um processo de diálogo sobre as
dívidas, separado do processo de votação da LDO. Proponho dialogarmos com o Líder do
Governo no sentido de encontrarmos uma saída, até porque gostaria que este Congresso
debatesse mais extensamente o mérito das dívidas e seus números para que Parlamento e
Governo tomem a melhor decisão possível.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Com a palavra a Deputada Kátia
Abreu.

A SRA. DEPUTADA KÁTIA ABREU – Sr. Presidente, relativamente à negociação do
setor agropecuário, assistimos aqui a um “tratoraço” com mais de 2 mil tratores e 25 mil
produtores rurais de todo o Brasil. Eles estiveram aqui com o objetivo de pedir ao Governo
ajuda para a safra 2004/2005. Estamos desde quarta-feira da semana passada aguardando
negociações. Nelas já entraram os Ministros Antonio Palocci, Roberto Rodrigues, o Presidente
da República e o Senador Aloizio Mercadante. Todos estão à espera de um entendimento, um
acordo.

A pendência do setor agropecuário não é da bancada ruralista, mas do setor
agropecuário brasileiro. Trata-se de problema de todos nós.

Deputado Ronaldo Dimas, Tocantins é um Estado vocacionado para o setor
agropecuário. Disso todos sabem. V.Exa. defende brilhantemente o setor da indústria. Peço-
lhe, contudo, que compreenda a aflição de agricultores. Veja, V.Exa., que a votação do
Orçamento foi adiada para agosto e temos apenas 2 semanas para finalizar a negociação e
salvar a agricultura brasileira.

Estamos falando da safra 2004/2005. A Região Sul passou por horrível seca, coisa que
há muitos anos não se via. O restante do País sofreu brutal queda de preços e aumento do
custo de produção, em especial do  arroz, trigo, milho, soja e algodão. Esses produtores não
têm condições de plantar a próxima safra, se a de 2004/2005 não for resolvida. A agricultura é
uma atividade cíclica. O mundo socorre os produtores rurais quando há problema de tempo e
de comercialização.

O Governo Federal anunciou que colocaria à disposição do produtor rural 3 bilhões de
reais. Até agora nada fez. Não há um centavo do Governo Federal. Não há um centavo de
equalização. Serão pagos de juros pelo produtor rural, pelos fornecedores e pela indústria
8,75% e mais 5%. Pagaremos 100% dos juros dessa dívida. E nada foi dado ao produtor rural
até o momento.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço a palavra para um
esclarecimento.

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. me
garantisse a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Um momento. Concedo a palavra
ao nobre Deputado Ronaldo Dimas.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - A Deputada Kátia Abreu citou meu nome.
Quero apenas fazer um esclarecimento. Primeiro, apenas opinei porque observo que não
chegaremos a acordo algum. O Governo quer votar. O PFL não quer votar junto com a bancada
ruralista. É totalmente justo o motivo da obstrução. Sugiro, contudo, simplesmente
obedecermos ao Regimento. Sendo possível, votem. Se houver número, o Governo vai votar;
senão a obstrução é mais do que justa e todo o PSDB estará provavelmente junto com o PFL e
com a bancada ruralista.

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

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção
dos Deputados e Senadores, assim como de V.Exa., porque vários Parlamentares quiseram
tratar a LDO como se fosse uma discussão isolada. Pelo contrário, a LDO precisa ser discutida,
exatamente conciliando os interesses de todas as Comissões.

Há uma crise instalada na agricultura e na pecuária brasileira. O assunto foi levado ao
Presidente da República no dia 2 de março. Na ocasião, o Ministro Roberto Rodrigues, que
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visitava a cidade de Rio Verde, disse que estava autorizado a fazer as liberações. Mas nada
ocorreu. No dia 31 de maio também nada ocorreu, assim como, durante o “tratoraço”, na
audiência com o Presidente da República, nada saiu do papel. A audiência seria prorrogada
para as 18 horas, mas foi cancelada. Foi prorrogada para o dia seguinte, contando com a
presença do Ministro da Fazenda, mas não aconteceu. Foi prorrogada para as 18 horas e não
aconteceu. O Ministro Antonio Palocci não apareceu. Chegou apenas o Senador Aloizio
Mercadante.

Não sabemos quais serão as propostas do Ministro Antonio Palocci, que parece estar
acima do Presidente da República quando se trata de decidir assuntos da agropecuária
brasileira. Porque os acertos feitos pela manhã com o Presidente foram vetados pelo Sr.
Ministro Antonio Palocci às 16 horas da tarde. São as informações que temos.

Precisamos saber quais as sugestões ou propostas que serão apresentadas pelo Sr.
Ministro Palocci; e também se essas sugestões não terão de estar incluídas na votação do
projeto da LDO.

Por que essa pressa toda em votar a LDO, como se ela tivesse totalmente distante dos
problemas que estão abatendo hoje a agropecuária brasileira?

Vamos debater o problema do endividamento com toda a tranqüilidade. Temos dados
oficiais exatos. Não se trata de “achismos”. Se o setor produtivo primário hoje está endividado é
porque o Governo se curvou aos banqueiros e aos cartéis montados neste Brasil para poder
repassar insumos aos produtores rurais.

Se o produtor não tem como quitar sua dívida, não é porque não quer pagá-la; é porque
não tem garantia de preço mínimo, não tem sequer condições para que o Ministro da
Agricultura — que teve o seu orçamento cortado em 80% — pudesse implantar instrumentos
com a PEP, como um contrato de opção, como AGF, EGF, enfim, todos esses totalmente
impedidos. E o Ministro da Agricultura não tem hoje nenhum centavo para atender àquilo a
que se comprometeu em Rio Verde, no dia 2 de março. Por isso, vejo com tamanha importância
a reunião de hoje.

Sr. Presidente, se for iniciada a discussão, essa é mais uma maneira de empurrar com a
barriga, é mais uma maneira de contar para produtor rural o conto da carochinha, como
contaram para 25 mil produtores que estiveram na Esplanada dos Ministérios — e não
resolveram nada. É deixar os produtores rurais sendo executados...

Sr. Presidente, agora alerto para uma fato maior que V.Exa. não tem conhecimento. É
objetivo, sim, do núcleo agrário dificultar as negociações. E sabe por quê? Porque o Stédile
dizia, no fim de semana passado, no meu Estado de Goiás: “Não vamos deixar a renegociação
dos produtores porque teremos o maior contingente de endividados que serão executados e
teremos uma quantidade maior de estoque de terras para implantarmos a reforma agrária e
tomarmos as propriedades dos agricultores”.

Esse é o objetivo da rejeição da negociação por parte do núcleo agrário!
Queremos mostrar ao Brasil que a agricultura brasileira não tem como sobreviver com

essa cartelização dos fornecedores de insumos nem com esse ganho abusivo dos banqueiros
com os empréstimos aos produtores, com a taxa de juros no patamar de 27,5%. Era o que
tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com  a palavra o Deputado
Nazareno Fonteles.

O SR. DEPUTADO NAZARENO FONTELES - Sr. Presidente, estou observando
atentamente os pronunciamentos. Vejo principalmente os Deputados do PFL se contrapondo.

O Senador do PFL, Heráclito Fortes, ponderou que a luta é política: é questão do
funcionamento do Congresso, da atuação das CPIs etc. Enfim, trata-se de questão ética
importantíssima, e eu assino em baixo. Já os Deputados estão defendendo outro pleito:
problema de renegociação de dívidas; colocam em pauta interesses da bancada ruralista.

Agora  a coisa ficou mais acirrada. Entre a barganha e a defesa da ética é preciso o PFL
definir o que se quer, porque o respeito maior à Nação não pode se reduzir a apenas um
interesse de uma categoria, que pode ser resolvido fora do âmbito da LDO. A LDO prevê o
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orçamento do próximo ano: dinheiro para educação, saúde, estradas, energia, água,
saneamento, pagamento de servidor público, agricultura, reforma agrária, enfim,  tudo. Isso
não pode ser boicotado por um interesse de um grupo ou categoria apenas. Sabemos que pode
ser resolvido posteriormente, porque já tem um privilégio muito grande deste Governo. Essa é a
verdade. Porque a reforma agrária anda atrasada neste Governo, os pequenos estão sendo
humilhados.

Então, não é justo que o PFL faça esse jogo de cena na LDO. Ela precisa ser aprovada.
Para o Orçamento ser elaborado, ele precisa de tempo técnico. Ele tem de vir até final de agosto
para esta Casa. E a população que está nos ouvindo precisa saber quem de fato nesta Casa
tem compromisso maior com o interesse público.

O apelo que faço a V.Exas. é no sentido de diminuirmos de fato o teatro e realmente
aprovarmos as matérias de interesse desta Nação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Heráclito Fortes.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. e aos
membros desta Comissão a tolerância, mas se faz necessário mais um esclarecimento que vou
prestar aqui.

Volto a repetir que não aceito aula de ética do PT: nem do Deputado Nazareno Fonteles
nem do Deputado Eduardo Valverde. O Deputado Nazareno Fonteles eu respeito; o outro, nem
isso. Nazareno Fonteles é um homem lutador, sonhador, que quis trazer para esta Casa um
projeto fantástico, o da Renda Máxima, para limitar o salário do brasileiro em 8 mil reais. Eu
nunca entendi o porquê da idéia e do objetivo do Deputado Nazareno Fonteles com isso. Os
fatos recentes me mostram que alguns companheiros seus estavam gastando demais, e era
preciso controlar isso. Talvez, se seu apelo estivesse sido ouvido naquele momento, as coisas
não tivessem chegado aonde chegaram. Mas é um idealista. Tudo o que diz é com boa intenção.

Sr. Presidente, tivemos aqui uma intervenção lúcida do Deputado Assis Miguel do
Couto, do Paraná, cooperativista, que ponderou de maneira lógica e respeitosa o seu ponto de
vista. Demonstrou de maneira clara que não há entendimento. Vou dizer claramente aqui, e
cada um dos que compõem a bancada ruralista pode testemunhar: eu não sou ruralista; sou
homem de cidade. Não tenho um palmo de terra. É uma área em que não me envolvo. Mas a
minha questão é política, e disse isso desde o começo.

Quero lembrar que, além da questão ruralista, há uma questão que o Sr. Relator tem
que atentar bem: é o item que diz respeito ao salário dos membros das Forças Armadas. Há um
pleito para modificação do texto. Do jeito que está, irá inviabilizar qualquer tipo de revisão no
salário dos membros das Forças Armadas. Como esse orçamento é autorizativo, a alteração
proposta apenas abre uma brecha para uma discussão no futuro. Jamais obriga o Governo
Federal a cumprir tal dispositivo.

Por último, queria dizer que, ao invés de me gerar sentimento de revolta o que disse o
Deputado Eduardo Valverde, me dá pena! Carece S.Exa. de credibilidade para colocar em
dúvida as intenções de qualquer pessoa. Quando digo credibilidade, é porque ele não é levado a
sério dentro do seu próprio partido pelo seu comportamento estonteante, pelos recuos e
avanços cometidos, caluniando e agredindo os outros. Tenho, Deputado Eduardo Valverde,
quase 25 anos de trabalho nesta Casa. Pergunte a funcionários e aos colegas como tem sido a
minha conduta e quantas vezes me envolvi em questões menores de orçamento. Respeite as
pessoas! Respeite o Estado que lhe mandou para cá e que V.Exa. leva hoje na galhofa e no
deboche! Tenha respeito pela conduta de um homem público! Não tente assacar contra as
pessoas aquilo que passa pelo seu comportamento e sentimento. Vestal que tem aqui é V.Exa.,
que pousou de sério na CPI do Banestado e, por trás, estava acobertando transações sujas
feitas por membros do seu partido!  É preciso que o Estado de Roraima saiba que V.Exa. é um
farsante! V.Exa. não tem o direito de assacar contra quem tem aqui uma vida reta e correta.
V.Exa. precisa respeitar as pessoas, e às claras; deixar de ser irresponsável e leviano, criador
de crise constantemente em plenário, ou aonde quer que chegue.

As coisas aqui têm que ser tratadas com respeito.
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Desculpe-me V.Exa. essa minha revolta, mas o digo por causa da irresponsabilidade e
leviandade que teve ao insinuar que eu estaria tirando proveito próprio. Consulte o Relator
sobre se algum dia eu o procurei para tratar de outro assunto que não das emendas da
Comissão que presido, da Comissão de Infra-estrutura.

Não aceito que nenhum cidadão me venha fazer agressões à minha pessoa! Tenho uma
vida pública limpa. Seu partido já tentou me vasculhar do jeito que quis e não encontrou nada.
Pegue uma lupa e vá atrás. Agora, cuidado: rabo grande o trem passa por cima!

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem,
porque fui citado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Peço a palavra pela Liderança do PFL.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, acho que o Senador

Heráclito Fortes tem de ter um pouco mais de respeito com as pessoas. Acho que S.Exa. foi
agressivo ao se posicionar em relação à minha pessoa. Mantenho com todos os Parlamentares
uma relação de respeito, embora divirja ideologicamente da Oposição. Ultimamente, as
palavras de vários Deputados da Oposição contra o meu partido não têm sido nada elogiosas, e
sabemos o porquê dessa posição. Sabemos também que o que está sendo colocado em choque
não é simplesmente a posição individual do Partido dos Trabalhadores, mas seu projeto
político. Esse projeto, Senador Heráclito Fortes, no que conflitamos, não é no âmbito pessoal,
porque sabemos que o interesse do seu grupo político, da sua ideologia, é construir um país
ainda mais injusto no Nordeste, é construir uma sociedade de exclusão social. Acho que V.Exa.
não tem ainda entendimento ético e moral para se vestir com essa postura nesta Casa! Temos
acompanhado historicamente — e  essa não é uma posição individual — a conduta da elite
brasileira. E não venha V.Exa. neste momento utilizar o microfone para se vestir como decente,
como honesto, porque isso não é verdade; é enganar a história, o povo brasileiro.

Senador Heráclito Fortes, V.Exa. sabe muito bem que na CPI do Banestado grande
parte dos impedimentos da investigação foi provocada pela própria Oposição, porque aquilo
tudo ia bater no PFL, do Senador Jorge Bornhausen, envolvido com o caso do Banco Araucária.
(Tumulto em plenário. O Presidente aciona as campainhas.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, vamos nos limitar
aos assuntos da Comissão! Assim não chegaremos a resultado nenhum.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - É preciso fazer um resgate da história! Não
somos de crise! Sou um defensor da democracia brasileira e do meu partido. Está havendo um
cerceamento de liberdade aqui. (Tumulto em plenário.)

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Ano passado aconteceu a mesma coisa. As
agressões do Deputado Eduardo Valverde levaram à paralisia dos trabalhos desta Casa. E
estamos assistindo novamente à mesma coisa. (Tumulto em plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em face do calor das discussões, o
Senador Heráclito Fortes retira a questão de ordem.
Esta reunião está suspensa. Convoco outra para iniciar-se às 18 horas.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mussa Demes) - Declaro reiniciada a 3ª Reunião
Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à
apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 11, 12 e 13, de 2005.

Como estamos no período destinado à Ordem do Dia na Câmara dos Deputados,
vou suspender a sessão e marcar a sua continuação para quinze minutos após o
encerramento da Ordem do Dia.
Está suspensa a sessão.

(A reunião é suspensa.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 3ª Reunião
Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à
apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 11, 12 e 13.

Em face da Ordem do Dia na Câmara dos Deputados, encerro esta reunião e convoco
reunião extraordinária para o dia 12, às 17h30, terça-feira, neste Plenário.

Está encerrada a presente reunião.


