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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro iniciada a 7ª reunião
extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à
apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 35 e 36.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio ao Plenário e às

galerias.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado João

Leão e, depois, o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Só porque ele falou mais alto, Sr. Presidente?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tivemos hoje

sessão um tanto quanto tumultuada no Congresso Nacional. Temos de tomar consciência,
Oposição e governistas, de que precisamos aprovar este Orçamento até o dia 31 de dezembro.
Todos estamos imbuídos desse propósito. Uma série de créditos foram aprovados, colocados
em votação hoje no Congresso Nacional, e precisamos alavancar este Orçamento. O Relator
está praticamente com a sua parte concluída. Precisamos votar a questão do Comitê de
Crédito. Sr. Presidente, esta Comissão precisa caminhar.

Tenho certeza de que a consciência do PFL, do PSDB e dos partidos da base governista
é de que precisamos votar o Orçamento. Os companheiros do PMDB, como o Deputado Pedro
Novais, já estão aqui, prontos para votar.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, há um acordo a

ser cumprido, e o será, conforme já declarou a Liderança do PFL.
Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra V.Exa.
(Não identificado) - Sr. Presidente, o PL quer contribuir com a votação, com os acordos

que foram feitos, mas, infelizmente, o PL nº 64 não está dentro desse acordo e prejudica o
Ministério dos Transportes. Por isso, nós, membros da bancada do PL na Comissão, pedimos
verificação.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, faço um apelo aos

companheiros que estão presentes nesta sessão, inclusive ao do PL, porque temos um
compromisso — tenho certeza de que é de todos que estão aqui — em votar esses créditos, em
votar o Orçamento. Não podemos mais procrastinar, ganhar tempo e partir para questões
estritamente regionais, quando está em jogo o Orçamento do País.

A Câmara conseguiu dar demonstração de grande unidade e responsabilidade na
elaboração deste Orçamento. Por isso, Sr. Presidente, solicito aos companheiros que, antes de
pedirem verificação, estabeleçam o diálogo acerca dos problemas, procurem soluções e
colaborem, pois queremos votar. Tenho certeza que este é o desejo de todos os Senadores e
Deputados que aqui compareceram.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Anivaldo Vale e, depois, a Deputada Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pelo PFL.
Ontem, por sugestão do PFL e do PSDB, encerramos a sessão e fizemos um acordo de
procedimento e de voto na reunião de Líderes. Desejo resgatar esse acordo.

Acordamos que votaríamos inicialmente o relatório do Comitê de Receitas, para que,
dessa maneira, fosse possível aos Relatores-Setoriais iniciarem os seu trabalhos.

Decidimos ainda votar os seguintes créditos, em acordo de todos os Líderes: em
primeiro lugar, os créditos 23, 24, 37, 47 e 52. Quanto ao crédito 55, todos os Líderes foram
favoráveis.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O 46 também, não?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O 46 também, desculpem-me, 46, 47...
(Não identificado) - Deputada Laura, o 49.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, no acordo inicial. Não quer dizer que

depois não se vá votar o resto. Calma, vou chegar lá. No acordo feito ontem, foram os
seguintes, vou repetir: 23, 24, 37, 46, 47. Em relação ao 55, todos os Líderes acordaram, e o
PT agora também acordou. Portanto, o 55 está acordado. Antes, o 52, 58, 59, 66, 67, 69 e 70.
Esses foram os créditos acordados.

Comprometi-me, na reunião de Líderes, a trazer aqui posição em relação aos créditos
49, 50 e 28.

Sr. Presidente, os créditos 49 e 50 tratam da PETROBRAS. O Deputado Machado é
Relator de um desses créditos, e foi feito o acordo com o Estado de Sergipe e seus Deputados
sobre os valores a serem consignados para aquele Estado. Por essa razão, Sr. Presidente, o PFL
decidiu concordar também, pelo menos neste primeiro momento, com os créditos 49, 50 e 28.

Portanto, além do acordo, estamos prontos para votar imediatamente os créditos 49, 50
e 28.

No que diz respeito ao crédito 64, sabemos da sua importância, que já discutimos
muito, para o Nordeste. A Deputada Rose de Freitas, o Senador Fernando Bezerra e o
Deputado Cláudio Cajado estão tentando chegar a acordo no sentido de votação desse crédito.

Sr. Presidente, a sessão da Câmara hoje começa às 16 horas. Peço a V.Exa. que
possamos começar a votar o acordo de ontem, para que, ao longo da sessão, avancemos nos
novos créditos.

(Não identificado) - E o 51, Deputada Laura?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço aos Parlamentares que sejam

econômicos nas palavras.
Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Perdão, Sr. Presidente, por um erro meu, não

mencionei o 45, crédito de pessoal do Ministério da Defesa, especialmente do Exército.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Anivaldo Vale.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Queria, por favor, ver o Presidente e a Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho ) - Peço a todos que tomem os seus

lugares, porque o Deputado Anivaldo Vale quer falar e não pode.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, estamos dispostos a votar todos

os créditos que nós e o PSDB acordamos, inclusive o 45. Podemos também discutir, para votar,
o crédito nº 56. Quero registrar... Desse jeito, não dá, Sr. Presidente. Eu vou falar depois.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - A confusão toda é em razão do PL nº 64, Sr.

Presidente.
Quanto ao PL nº 64, a posição do PSDB é uma só: manter o acordo feito no Colégio de

Líderes. Acatar o destaque para fazer a recomposição dos recursos retirados da obra de arte de
São Paulo com Mato Grosso do Sul não tem problema algum. Se o destaque não for acatado,
não haverá acordo no PL nº 64. Estando no acordo, podemos votar, inclusive, o PL nº 56.

Concordamos com o PL nº 45. Queremos ajudar.
Destaco ainda que todo acordo firmado nesta Comissão foi honrado com muita

dignidade pelo nosso Líder no plenário, que apenas queria falar sobre cada crédito, o que é
direito da Liderança. Em nenhum momento obstamos a votação em plenário, que foi
encerrada. Vamos retomá-la, e todos que concordam em votar e firmar o acordo estão prontos
para votar durante esta reunião, acrescentando os PLs nºs 45 e 56.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Romero
Jucá.
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O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, como se estão ultimando os
entendimentos e incluindo mais alguns PLs de suplementação ao acordo, proponho à Mesa que
invertamos a pauta e votemos, primeiro, o relatório da receita, pois estou com o meu relatório
pronto e, no momento em que votarmos aqui, posso entregá-lo. Por isso, peço inversão de
pauta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador, o primeiro item que
vamos votar agora é o relatório da receita, Pauta nº 35.

Há quorum nas 2 Casas e, havendo concordância, dispenso a leitura das atas das
sessões dos dias 6, 8 e 13 de dezembro, que foram distribuídas.

Não havendo discussão, na forma estabelecida na alínea “f” do art. 8º do Regimento
Interno da Comissão, declaro as atas aprovadas.

Passo à leitura do Expediente:
A correspondência recebida pela Secretaria da Comissão foi enviada aos membros e

Lideranças Partidárias, através do correio eletrônico,  em 14/12/2005.
Está disponível na mesa de trabalhos e solicito ao Departamento de Taquigrafia que

transcreva o expediente nas notas taquigráficas neste momento da reunião.
EXPEDIENTE
I) Correspondência recebida interna:
Ofício nº 2.174, de 7 de dezembro, do Deputado Aldo Rebelo, solicitando a inclusão no

Orçamento da União/2006, verbas para a Estância Turística de Pereira Barreto – SP.
- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissões:

1) Ofício 775, de 8 de dezembro do Gabinete do Senador Mozarildo Cavalcanti. Ausência
no período de 6 a 8 de dezembro.

- Expediente solicitando a alteração da modalidade de aplicação
em emendas dos seguintes parlamentares, que foram encaminhados à
Consultoria de Orçamento, e Fiscalização Financeira para análise e
posterior encaminhamento à Comissão:

1) Expedientes do Deputado Pedro Corrêa.
2) Ofício nº 50, de 29 de novembro da Bancada do Mato Grosso do Sul.
3) Expedientes, de 6 de dezembro, do Deputado Maurício Rands.
4) Ofício nº 69, de 8  de dezembro, do Deputado Adão Pretto.
5) Ofício nº 294, de 9 de dezembro, da Bancada do Espírito Santo.
6) Ofício nº 52, de 13 de dezembro, da Bancada de Roraima.
7) Ofício s/nº, de 13 de dezembro, do Deputado Manato.
- Expediente solicitando a retificação de emendas apresentadas ao Projeto de Lei

Orçamentária para 2006 dos seguintes parlamentares, que foram encaminhados à Consultoria
de Orçamento, e Fiscalização Financeira para análise e posterior encaminhamento à Comissão:

1) Ofício nº, de 22 de novembro, do Deputado Enio Tatico.
2) Ofício nº 57, de 1º de dezembro, do Deputado Lino Rossi.
3) Ofício nº 184, de 1º de dezembro, da Deputada Kátia Abreu.
4) Ofício nº 33, de 5 de dezembro, do Deputado João Campos.
5) Ofício nº 200, de 5 de dezembro, do Deputado Jovino Cândido.
6) Ofício nº 212, de 5 de dezembro, da Senador Patrícia Saboya.
7) Ofício nº 904, de 6 de dezembro, do Deputado Almir Moura.
8) Ofício nº 948, de 6 de dezembro, do Deputado Francisco Turra.
9) Ofício nº 348, de 6 de dezembro, do Senador Geraldo Mesquita Júnior.
10) Ofício nº 99, de 6 de dezembro, do Deputado Itamar Serpa.
11) Ofício nº 1.033, de 6 de dezembro, do Deputado Lobbe Neto.
12) Ofício nº 305, de 6 de dezembro, do Deputado Luci Choinacki.
13) Ofício nº 168, de 6 de dezembro, do Deputado Reginaldo Germano.
14) Ofício nº 333, de 6 de dezembro, da Deputada Telma de Souza.
15) Ofício nº 123, de 6 de dezembro, do Deputado Vadinho Baião.
16) Ofício nº 3.869, de 6 de dezembro, do Deputado Ricarte de Freitas.
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17) Ofício nº 349, de 6 de dezembro, da Bancada de São Paulo.
18) Ofício nº 310, de 6 de dezembro, da Bancada de Minas Gerais.
19) Ofício nº 964, de 6 de dezembro, do Deputado Cleuber Carneiro.
20) Ofícios nºs 707 e 709, de 6 de dezembro, do Deputado Eduardo Valverde.
21) Ofício nº 311, de 6 de dezembro, do Deputado Virgílio Guimarães.
22) Ofício nº 718 e 719, de 7 de dezembro, da Bancada de Goiás.
23) Ofício nº 187, de 7 de dezembro, do Deputado Gonzaga Mota.
24) Ofício nº 94, de 7 de dezembro, do Deputado José Priante.
25) Ofício nº 60, de 7 de dezembro, do Deputado Renato Cozzolino.
26) Ofício nº 21, de 7 de dezembro, do Deputado Silas Câmara.
27) Ofício nº 106, de 7 de dezembro, do Deputado Vieira Reis.
28) Ofício nº 311, de 7 de dezembro, do Deputado Ibrahim Abi-Ackel.
29) Ofício nº 194, de 7 de dezembro, do Senador Teotônio Vilela Filho.
30) Ofício nº 365, de 7 de dezembro, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação

e Informática da Câmara dos Deputados.
31) Ofício nº 85, de 7 de dezembro, do Deputado André Costa.
32) Ofício nº 1.285, de 7 de dezembro, do Deputado Anselmo de Jesus.
33) Ofício nº 55, de 7 de dezembro, do Deputado Davi Alcolumbre.
34) Ofício nº 763, de 7 de dezembro, do Deputado Dilceu Sperafico.
35) Ofício nº 433, de 7 de dezembro, do Deputado Ildeu Araújo.
36) Ofício nº 75, de 7 de dezembro, da Deputada Janete Capiberibe.
37) Ofício nº 320, de 7 de dezembro, do Senador João Capiberibe.
38) Ofício nº 208, de 7 de dezembro, do Deputado Jorge Boeira.
39) Ofícios nºs 129 e 130, de 7 de dezembro, do Deputado Marcos Abramo.
40) Ofício nº 166, de 7 de dezembro, do Deputado Mauro Benevides.
41) Expediente s/nº, de 7 de dezembro, do Deputado Nelson Pelegrino.
42) Ofício nº 924, de 7 de dezembro, do Deputado Sandro Mabel.
43) Ofício nº 243, de 7 de dezembro, do Deputado Sandro Matos.
44) Ofício nº 693, de 7 de dezembro, do Deputado Vignatti.
45) Ofício nº 433, de 8 de dezembro, do Deputado Paulo Pimenta.
46) Ofício nº 140, de 8 de dezembro, do Deputado Wanderval Santos.
47) Ofício nº 720 , de 8 de dezembro, da Bancada de Goiás.
48) Ofício nº 717, de 8 de dezembro, do Deputado Fernando de Fabinho.
49) Ofício nº 40, de 13  de dezembro, do Deputado Marco Maia.
50) Ofício nº 86, de 8 de dezembro, do Deputado André Costa.
51) Ofício nº 163, de 8 de dezembro, do Deputado Daniel Almeida.
52) Ofício nº 260, de 8 de dezembro, do Deputado Gilmar Machado.
53) Expediente, de 8 de dezembro, da Deputada Jandira Feghali.
54) Ofícios nºs 209 e 211, de 8 de dezembro, do Deputado João Alfredo.
55) Ofício nº 123, de 8 de dezembro, do Deputado Marcelo Castro.
56) Ofício nº 92, de 8 de dezembro, do Deputado Marcos de Jesus.
57) Ofícios nºs 646, 647 e 648, de 8 de dezembro, do Deputado Pastor Reinaldo.
58) Ofício nº 2751, de 8 de dezembro, do Deputado Vander Loubet.
59) Ofício nº 140, de 8 de dezembro, do Deputado Wanderval Santos.
60) Ofício nº 549, de  8 de dezembro, do Deputado Rogério Teófilo.
61) Ofício nº 293, de 9 de dezembro, do Deputado Manato.
62) Ofício nº 20, de 9 de dezembro, do Deputado Jamil Murad.
63) Ofício nº 75, de 9 de dezembro, do Deputado Helenildo Ribeiro.
64) Ofício nº 938, de 9 de dezembro, do Deputado Sandro Mabel.
65) Ofício nº 796, de  9 de dezembro, da Bancada do Maranhão.
66) Expediente, de 1º de dezembro, da Bancada do Rio Grande do Sul.
67) Ofício nº 190, de  7 de dezembro, do Deputado Gonzaga Mota.
68) Ofício nº 153, de  12 de dezembro, do Senador Augusto Botelho.
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69) Expediente, de  1º de dezembro, da Bancada do Rio Grande do Sul.
70) Ofício nº 190, de  7 de dezembro, do Deputado Gonzaga Mota.
71) Ofício nº 153, de 12  de dezembro, do Senador Augusto Botelho.
72) Ofício nº 732, de 12  de dezembro, da Bancada de Goiás.
73) Ofício nº 106, de  12 de dezembro, do Deputado João Batista Motta.
74) Ofício nº 229 e 230, de  12 de dezembro, do Senador Romeu Tuma.
75) Ofício nº 7 e 8, de 13  de dezembro, do Deputado Aldo Rebelo.
76) Ofício nº 289, de 13  de dezembro, do Deputado Júlio Delgado.
77) Ofício nº 255, de 13  de dezembro, do Deputado Marcelo Barbieri.
77) Ofício nº 12, de 13  de dezembro, do Deputado Márcio Fortes.
78) Ofício nº 51, de 13  de dezembro, do Deputado Nelson Pellegrino.
79) Ofício nº 43 e 44, de 13  de dezembro, da Deputada Socorro Gomes.
80) Ofício nº 794, de 13  de dezembro, do Deputado Welinton Fagundes.
81) Ofício nº 33, de 5  de dezembro, do Deputado João Campos.
82) Ofício nº 384, de 6 de dezembro, do Senador Geraldo Mesquita Júnior.
83) Ofício nº 144, de 7 de dezembro, do Deputado Domiciano Cabral.
84) Ofício nº 440, de 12 de dezembro, do Deputado Alberto Fraga.
85) Ofício nº 187, de 12 de dezembro, da Deputada Kátia Abreu.
86) Ofício nº 75, de 8 de dezembro, do Deputado Givaldo Carimbão.
87) Ofício nº 93, de 8 de dezembro, do Deputado Júlio Semeghini.
88) Ofício nº 313, de 9 de dezembro, do Deputado Virgílio Guimarães.
89) Ofício nº 58, de 12  de dezembro, do Deputado Babá.
90) Ofício nº 28, de 12 de dezembro, do Deputado Cláudio Magrão.
91) Ofício nº 21, de 12  de dezembro, do Deputado Jamil Murad.
92) Ofício s/nº, de 12  de dezembro, da Deputada Jandira Feghali.
93) Ofício nº 309, de 12  de dezembro, da Deputada Luci Choinacki.
94) Ofício nº 161, de 12  de dezembro, do Deputado Vicente Cascione.
95) Ofício nº 310, de 13 de dezembro, do Senador César Borges.
96) Ofício nº 212, de 13 de dezembro, do Deputado João Alfredo.
. Ofício nº 506, de 8 de dezembro, encaminhado pelo Presidente do Senado Federal,

Senador Renan Calheiros, informando do término do prazo de 5 dias úteis sem interposição de
recurso ao Projeto de Decreto Legislativo nº 13 de 2005 do Congresso Nacional:
- Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2005-CN: Obras de Expansão do Sistema de Trens
Urbanos de Teresina/PI - TC nº 005.208/2005-3.

. Ofício nº 513, de 13 de dezembro, encaminhado pelo Terceiro Suplente no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, Senador Alvaro Dias, informando da remessa de
autógrafo de Decreto Legislativo CN, liberando a execução física, financeira e orçamentária do
trecho relativo ao Ramal Bandeira.
- Decreto Legislativo 15/2005-CN: Expansão do sistema de trens urbanos de Teresina – PI – no
Estado do Piauí.

II) Correspondência recebida externa:

1) Ofício nº 2.315, de 4 de dezembro, do Ministério do Turismo, informando que o Ofício
427/2005-CMO, foi encaminhado para a Secretaria Nacional de Programas  de
Desenvolvimento do Turismo.

2) Aviso nº 7.191-GP/TCU, de 7 de dezembro, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, que comunica o recebimento do Ofício P-456/2005-CMO e informa que o referido
expediente foi encaminhado ao Senhor Ministro Marcos Vinícios Vilaça.

- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Adylson
Motta:

 Avisos-SGS de 30 de novembro de 2005:
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1) Aviso nº 2.275/2005 (Acórdão nº 2.084/2005): Programa de Administração Patrimonial
Imobiliária da União (Proap);

 Avisos-SGS de 7 dezembro de 2005:

1) Aviso nº 2.342/2005 (Acórdão nº 2.137/2005): Construção de Trechos Rodoviários na BR-
470 no Estado do Rio Grande do Sul – subtrecho Barracão – Lagoa Vermelha – Nova Prata.
2) Aviso nº 2.366/2005 (Acórdão nº 2.161/2005): Irregularidades no processamento de
pagamentos de ativos, inativos e pensionistas da Administração Pública Federal, no âmbito do
sistema Siape, atinentes à concessão de parcelas salariais oriundas de planos econômicos.

Ordem do Dia.
Pauta nº 36. Discussão e votação do relatório do Comitê de Avaliação da Receita

Orçamentária, apresentado ao Projeto de Lei nº 40, de 2005. Relator-Geral: Deputado Carlito
Merss.

Concedo a palavra ao autor para a apresentação do relatório.
(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
(Não identificado) - Sr. Presidente, na reunião de Líderes da qual participei, não houve

acordo para o PL nº 64, que estava de fora.
(Não identificado) - Sr. Presidente, não aceito. O PL vai obstruir a sessão. Não aceito.

Se não incluírem o PL nº 64, não vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O assunto é polêmico. Vamos

discuti-lo.
(Não identificado) - Sr. Presidente, V.Exa. me assegura a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, Deputado. Apenas sugiro que

discutamos o assunto na votação dos PLs.
(Não identificado) - Sr. Presidente, vamos ao item 1 da pauta. Depois, discutimos isso.
(Não identificado) - Sr. Presidente, então, falarei no momento oportuno.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e

Srs. Deputados, é uma alegria muito grande estarmos aqui depois de um trabalho muito
técnico e muito sério. Agradeço a todos os componentes do Comitê de Receita pela parceria na
análise de peça tão difícil e complexa. Após importante análise da nossa Consultoria, chegamos
ao resumo do aumento de receitas que incluímos neste relatório. Agradeço principalmente aos
Deputados Nazareno Fonteles, Ronaldo Dimas, Luiz Carreira, Benedito de Lira, Alex Canziani,
Humberto Michiles, à Deputada Rose e ao nosso querido Senador Romero Jucá, que muito nos
ajudou com sua experiência para chegarmos a esses números.

Desses estudos, confirmo, há acréscimo de recursos líquidos no valor de R$ 9.
989.698.000,00.

A partir daí, Sr. Presidente, comunicamos aos 10 Relatores os valores que, nesta
primeira reestimativa, pudemos acrescentar em seus respectivos relatórios. Fizemos essa
entrega, conversamos com cada Relator-Setorial e apenas gostaria de comentar alguns
números.

No brilhante relatório do Senador Romero Jucá do ano passado havia cerca de R$ 3,8
bilhões para atendimento das emendas de bancada e coletivas. Este ano tivemos uma
novidade: o acréscimo no valor das emendas individuais de R$ 3,5 milhões para R$ 5 milhões,
o que, com certeza, atende à plenitude das demandas dos Srs. Deputados e Senadores, que
podem, com esse valor e as 20 emendas, atender muito mais às suas demandas regionais.

Nesse sentido, esse valor chegou a R$ 891 milhões, que, de certa forma, é o valor
confirmado, porque não há como os Relatores-Setoriais e o Relator-Geral deixarem de acatar as
emendas individuais.

Assim, é importante ressaltar que trabalhei com o valor de R$ 2.911 milhões, utilizando
critério adotado há muito tempo, e que é o percentual que os Relatores-Setoriais têm para suas
emendas e o total de emendas que receberam. Utilizei, inclusive, nesse primeiro momento, o
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valor da Relatoria-Geral de que tenho apenas cerca de 11%, para atender, no momento da
elaboração do relatório geral, às demais demandas.

Sr. Presidente, solicito a todos os Deputados e Senadores que votem pela aprovação
deste primeiro relatório. Conversei com todas as Lideranças e com todos os Relatores-Setoriais
e, a partir deste momento, disponho-me, com o Comitê de Receitas, e todos os segmentos do
Governo, Ministério do Planejamento, com a nossa Consultoria, a acrescentar mais valores a
essa reestimativa.

Com certeza, quero ser um aliado de todos os Deputados e Senadores no momento do
relatório geral. Solicito a todos os Relatores-Setoriais que indiquem as prioridades, que não
poderão ser atendidas num primeiro momento, porque sei que o total de demanda ultrapassa
em 11 vezes ou mais o valor que temos a acatar, para que, depois, no relatório geral, possamos
atender ao máximo as demandas possíveis.

Sr. Presidente, esse o relatório. Reforço a solicitação para que todos o aprovem, porque
foi elaborado com muita seriedade. Espero darmos início aos nossos relatórios setoriais para
podermos apresentar os relatórios e que, a partir de hoje, possamos, principalmente, definir
nosso calendário de votação, porque tenho certeza de que a matéria será votada ainda este
ano.

Esse o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lido o relatório, coloco-o em

discussão.
Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Barros e, depois, ao Senador Romero Jucá e ao

Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, consulto o Relator-Geral sobre

sua previsão para o atendimento da Lei Kandir, do salário mínimo e da correção da tabela do
Imposto de Renda. Queria entender o raciocínio de S.Exa. para o atendimento dessas 3 ações,
que considero prioritárias.

Indago ainda, dentro da distribuição feita aos Relatores-Setoriais, o valor que foi
dividido pelo número de emendas coletivas. Qual seria a média possível de atendimento por
emenda com essa proposta de reavaliação de receita?

Gostaria ainda de saber se haverá nova reavaliação de receita e quando será realizada.
Essa a minha terceira pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Romero
Jucá.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, farei minhas perguntas para que o
Sr. Relator as responda em conjunto com as outras, porque o que vou dizer é complementar ao
que disse o Deputado Ricardo Barros.

Primeiro, louvo a equipe de avaliação da receita e o Deputado Carlito Merss. Vejo essa
primeira reestimativa de receita como o início de um processo. O Relator aponta crescimento
de R$ 9 bilhões e 900 milhões, mas, conforme disse o Deputado Ricardo Barros, teremos
grande demanda no que se refere ao salário mínimo, à Lei Kandir, ao FUNDEB, ao aumento
salarial dos servidores, enfim, haverá uma série de demandas que efetivamente buscarão
recursos numa expressão maior do que a prevista.

Encaro este como o primeiro relatório de avaliação de receita. Até o final será necessária
nova reavaliação para que o Relator-Geral possa complementar as grandes demandas e as
emendas de bancada e de Comissão que foram atendidas. Esse relatório, no primeiro
momento, é para atender aos Relatores-Setoriais e para encaminhar a discussão de alguns
grandes temas.

Parabenizo o Deputado Carlito Merss. O PMDB, no Senado, vota a favor do relatório.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, a pergunta que o Deputado

Ricardo Barros faz ao Relator no que se refere à Lei Kandir é a posição da Liderança do nosso
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partido e do PSDB no sentido de iniciar, já no relatório setorial, com o valor total dos benefícios
da Lei Kandir, R$ 5 bilhões e 2 milhões.

O outro ponto é que acompanhei o trabalho de perto e vejo a boa vontade do Relator ao
apresentar essa primeira reestimativa de receita, mas com relação à sua disposição de
trabalhar a segunda reestimativa tem de ficar mais do que acertado, mais do que
convencionado que, antes de efetivá-la, verificar-se-á a possibilidade de utilização de mais
recursos, que serão redistribuídos entre os Relatores-Setoriais, como forma de desimpactar,
sobretudo, a delicada situação que experimentamos neste momento.

Por exemplo, na área setorial, de nossa responsabilidade, ano passado, havia 50
emendas. Hoje, estamos com 59 e já verificamos perda de receita de cerca de R$ 40 milhões de
reais.

Com licença aí na frente. Por favor, com licença! Não quero ser indelicado, não, mas é a
segunda vez que reclamo. A pessoa faz um paredão, e eu quero ver o Presidente e o Relator.

Assumo o compromisso com o Relator, com a Presidência e com todos os partidos de,
no momento em que se conhecer o novo número reestimado da receita, fazer a redistribuição e
o restante seguir para o Relator-Geral, e não deixar toda essa redistribuição à disposição de
S.Exa.

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

Ribeiro.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Deputado Nelson Pellegrino, seria bom que a

Assessoria ficasse lá fora ou no seu gabinete, porque temos de discutir a matéria na Comissão.
Posso falar assim com V.Exa. por ser da minha bancada.

Sr. Presidente, primeiro, quero fazer uma reclamação. De fato, nós, que estamos aqui
atrás, não ouvimos nada. Aqui está uma Torre de Babel, no dia em que discutimos a peça mais
importante: o Orçamento da União.

Sr. Presidente, parabenizo o Relator-Geral e apresento uma sugestão. Ouvi o Senador
Romero Jucá e outros Senadores, mas entendo que deveríamos votar o relatório preliminar
para que, depois, não entrássemos na discussão do salário mínimo, da Lei Kandir, do
FUNDEB, porque se não o aprovarmos na Comissão, não teremos condições de discuti-lo no
Colégio de Líderes.

Deputado Virgílio, se V.Exa. não ajuda, pelo menos não atrapalhe, pelo amor de Deus!
Não estou enxergando o Presidente e não dá para falar com ele dessa forma. Se não o vir, não
consigo dialogar com S.Exa. Está desculpado. Desta vez, passa.

Sr. Presidente, sugiro aprovarmos o relatório apresentado pelo Deputado Carlito Merss
como base para abrirmos à discussão, porque, do contrário, ficaremos sempre nesse rodízio e
não chegaremos a lugar algum. Logo, penso que deveríamos, em primeiro lugar, votar esta
matéria e nos reunirmos depois para aprovar as questões mais candentes, mais pesadas, e
retornar à nossa Comissão com algo mais amadurecido. Esse é, creio, um bom início.

Por isso, sugiro a V.Exa. que votemos o mais rápido possível esta matéria e, depois,
entremos nos créditos e outros projetos. Sr. Presidente, o PL nº 64 é outra matéria que vamos
discutir mais à frente. Então, vamos votar isso primeiro e, depois, o Relator-Geral e os
Relatores-Setoriais ouvirão todas as reivindicações, queixas e propostas para que possamos
voltar à Comissão o mais breve possível para votar, de fato, o relatório completo.

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

Novais.
Peço silêncio ao Plenário e às galerias, para que o documento que está sendo lido seja

bem entendido e as perguntas bem compreendidas pelo Relator.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sr. Relator, dos assuntos

abordados pelos oradores anteriores, o salário mínimo não tem nada a ver com a reavaliação
da receita, nem a Lei Kandir. Ambos são despesas, mas a modificação da tabela do Imposto de
Renda é matéria de receita.
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Assim, gostaria de ouvir do Relator explicações sobre se S.Exa. vai ou não prever
modificação da tabela do Imposto de Renda, que, repito, terá repercussão na receita.

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

Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente Gilberto Mestrinho, quero, com

todo o respeito, dizer que é absolutamente impossível discutir matéria dessa magnitude com
essa desordem. Apoio suas manifestações a favor da ordem, mas a aparência não é de
Comissão, é de algo comprometedor. Não se pode discutir matéria com essa desordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado
Nazareno Fonteles.

O SR. DEPUTADO NAZARENO FONTELES - Sr. Presidente, na condição de membro do
Comitê de Receita e de representante do Partido dos Trabalhadores, elogio a Consultoria da
Casa e os membros do Conselho e do Comitê pela dedicação para se chegar a esses números,
inclusive inovando na metodologia, acrescentando novos parâmetros, com autonomia em
relação ao Executivo, fazendo-nos ver a melhor apresentação para entendimento dos
Parlamentares.

Por isso, o posicionamento do Partido dos Trabalhadores é favorável ao relatório que se
apresenta nesta Comissão.

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

Fernando Bezerra.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, compartilho com o Senador

Sérgio Guerra a preocupação com o caos que se instalou nesta Comissão. Peço a V.Exa. que,
no exercício de sua autoridade, imponha as condições necessárias para o bom andamento dos
nossos trabalhos. Se for preciso, Sr. Presidente, mande evacuar da sala todos os assessores,
deixando apenas os Parlamentares, para que tenhamos condições de trabalhar.

Não é possível, nas condições aqui reinantes, decidirmos algo tão sério como o
orçamento do Brasil. Ou temos condições de trabalhar, Sr. Presidente, ou solicitarei a V.Exa.
que evacue a sala, deixando aqui apenas os assessores essenciais aos trabalhos da Mesa e os
Parlamentares que aqui estão para apreciar o Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Senador, procuramos ser o
mais democráticos possível na condução dos trabalhos desta Comissão. Evitamos sempre
tomar medidas mais drásticas porque todos aqui são representantes do povo.

Então, peço ao Plenário, às várias bancadas, que dêem o exemplo para as galerias, que,
se não se comportarem, serão evacuadas.

O apelo é para que Deputados e Senadores tomem seus assentos e não façam
chacrinha em torno da Mesa, para que possamos trabalhar.

A discussão está encerrada.
Concedo a palavra à nobre Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, registro que é bem melhor

trabalhar no silêncio do que na balbúrdia. Não estava conseguindo entender as explicações do
Relator-Geral.

Volto à mesma observação que fiz durante a reunião da Receita. Tenho em mãos a
receita do bônus da 7ª rodada de licitações das áreas de exploração de petróleo da
PETROBRAS, no valor de R$ 1 bilhão e 88 milhões de reais, que seria destinada às emendas de
Comissões, resultado dos leilões realizados pela PETROBRAS.

No meu entendimento, essa verba não constava da receita. Fiz esse registro, Sr. Relator,
e volto a fazê-lo porque não encontrei essa receita novamente no relatório que estamos
elaborando e que faz parte da Comissão. Essa receita entraria no ano de 2006. Não aceitei e
não concordei com a alegação de que 500 milhões desse valor arrecadado para o exercício de
2006 já teriam sido utilizados em 50%, como citou V.Exa.
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Quero saber onde está inserida no orçamento essa receita fiscal vinda do bônus de
assinatura dos contratos da PETROBRAS.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, realmente, é bem melhor

trabalhar em um ambiente um pouco mais silencioso.
Respondo, primeiro, ao Deputado Ricardo Barros — S.Exa. não se encontra mais

presente. A grande dificuldade agora, realmente, é acharmos o denominador comum para as
despesas estruturais. Temos feito cálculos em relação ao salário mínimo e levantado o que
considero prioridade desta Casa: o reajuste dos servidores públicos federais.

Em resposta ao Deputado Pedro Novais, que aborda especificamente a atualização da
tabela do Imposto de Renda, concordo com V.Exa., Deputado Pedro, no sentido de que a
discussão é que agora estamos aprovando a receita reestimada por esta Casa. Mas sua
preocupação é correta e acredito que teríamos de confirmar a possibilidade de nova avaliação.
Com certeza, a correção da tabela do Imposto de Renda é uma das minhas preocupações nesse
rol de despesas estruturais que cita o Deputado Ricardo.

Posso apresentar nova demanda, também muito angustiante. Há pouco tive reunião
com um grupo de anistiados da ditadura militar, também com demanda importante. Temos
ainda a aprovação da emenda constitucional do FUNDEB. Tenho contado com o apoio do
Deputado Anivaldo Vale, que tem sido um parceiro.

Espero que seja a última vez que o Relator-Geral tenha a incumbência de resolver o
problema da Lei de Exportação, a chamada Lei Kandir, porque temos de, necessariamente,
rediscutir o papel dessa lei em termos de fomento à exportação. Eu não gostaria que o próximo
Relator-Geral tivesse essa demanda, assim como o Senador Romero Jucá teve no passado...
 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!

(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - ...porque acaba sendo uma questão

angustiante.
Com relação às despesas, a seqüência é essa, Deputado Ricardo. Eu tenho preferência.

O salário mínimo é algo que está confirmado, é uma das grandes ferramentas da discussão de
renda, e a estamos analisando in totum.

Com relação à sua segunda pergunta, a média de emendas, fiz o cálculo e deu R$ 4,5
milhões por emenda. Mas essa é uma questão muito matemática. Das coletivas: R$ 4,3
milhões. E, com certeza, uma nova reavaliação é conseqüência dessa reunião — não tenho
dúvida — sobre questões como a que a Deputada Rose acabou de relatar.

Agradeço ao Senador Romero e, com certeza, me espelharei, e muito, em sua
experiência para que eu possa chegar ao final deste relatório em condições de atender ao
máximo de demandas possível.

O Deputado Anivaldo Vale fala especificamente sobre... Deputado Anivaldo Vale,
também não consigo vê-lo. Estou tentando ver o Deputado Anivaldo Vale. Tenho certeza de que
S.Exa. está aí, sempre no seu local, lutando intransigentemente pelo seu grande Pará e pelo
Brasil.

V.Exa. tem sido um grande parceiro e sabe que essa lei da exportação é complexa e que
a estamos discutindo. Há novidade no relatório setorial. É a primeira vez que o Relator-Setorial
inicia a discussão. Talvez não se resolva no seu primeiro relatório, mas serei um parceiro até o
último dia da votação para chegarmos ao melhor valor possível dentro do relatório. Essa será a
minha vontade.

Com certeza, numa nova reavaliação, a minha divisão será com todos os Relatores. É
claro que procurarei atender dentro de algum critério, que já foi utilizado: número de emendas
e valores. Sei que V.Exa. tem a grande tarefa de atender ao setor de turismo, que,
aparentemente, nunca foi olhado com bons olhos aqui.

Fico muito feliz por verificar que esse setor teve, em termos de programa, o segundo
maior número de emendas, o que significa que enfim o Brasil percebeu que o turismo pode ser
grande fonte de renda e que precisamos nos profissionalizar mais.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator não está sendo ouvido
devido ao barulho da sala. Mais uma vez eu peço silêncio.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Então, eu digo ao Deputado Devanir Ribeiro que
é isso mesmo. A partir dessa votação daremos partida aos setoriais...

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Mas com esse barulho, Sr. Relator, aqui ninguém
ouve nada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu peço também que os
Deputados...

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Todo mundo reivindica tudo aqui.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ...e assessores que estão fazendo os

acordos nas laterais que usem a porta na entrada da Comissão para não perturbarem os
trabalhos.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Então, o Deputado Devanir tem razão. Essa
votação é a partida para todos os encaminhamentos, que permitirão agora aos Relatores-
Setoriais, dentro dessa nova estimativa, reiniciarem seus relatórios.

A pergunta do Deputado Pedro Novais eu já havia comentado. V.Exa. tem razão quanto
à despesa do Imposto de Renda. Porém, neste primeiro momento, ao discutir essa reestimativa,
de certa forma, misturamos a discussão da receita e das despesas estruturais que esse
relatório tem de comportar.

O Senador Sérgio Guerra fez somente o comentário da sua angústia. Essa é a angústia
que também sinto aqui na frente. É, realmente, muito triste esse barulho que estamos ouvindo.

Meus agradecimentos ao Deputado Nazareno Fonteles. Estamos avançando, e só quero
fazer este comentário: não sei se é um privilégio ou se sou uma cobaia, pois é a primeira vez
que aprovamos, na LDO, uma novidade. Eu tenho 16%...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Comunico ao Plenário que, quando
alguém solicitar alguma informação ao Parlamentar ou ao assessor, se desloque para outro
local para conversar, e que eles não sejam agredidos, porque estão cumprindo ordem da
Presidência.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, o Deputado Nazareno Fonteles
levantou um ponto que é importante ficar claro. Talvez diferentemente do Senador Romero
Jucá ou do Deputado Jorge Bittar e de outros que já relataram o Orçamento, trabalho com
uma novidade que a LDO nos encaminhou: tenho limite de receitas, ou limite de carga, e limite
de despesas, entre 16 e 17, para atendimento da LDO e da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Então...

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, considero difícil continuarmos
esta reunião com esse burburinho. Não se entende nada do que o Relator-Geral está dizendo.

(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Srs. Deputados e Senadores, no

plenário e mais atrás...
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Então, acredito que essa experiência por que

estou passando será importantíssima para a Casa, porque possibilitará discussão mais
técnica, mais segura, tanto para a reavaliação que analisamos, quanto para a que diz respeito
à possibilidade de atendimento das emendas e despesas possíveis.

Os Senadores Fernando Bezerra e Sérgio Guerra também demonstram preocupação
com o barulho no recinto, que quase impossibilita aos Srs. Parlamentares a audição, o que
confirmamos.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, não vejo outro caminho
senão estabelecer condições para que continuemos a trabalhar. Esta reunião é aberta a todos,
mas há uma tevê filmando. Peço a V.Exa. que use sua autoridade e mande esvaziar a sala para
que os Parlamentares possam trabalhar.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
réplica.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Deixe-me terminar.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

26

Por último, a Deputada Rose de Freitas levantou questão que foi alvo de minha
preocupação e do Deputado José Priante. Eu fiz uma solicitação à assessoria, para que
confirmemos realmente. Acredito, Deputada Rose, que V.Exa. tenha razão, e fico muito feliz,
porque, pela pressão que estou passando, pelas demandas justas que estou recebendo, já
solicitei à assessoria e espero, numa segunda avaliação, ter certeza desses dados.

O Deputado José Priante também levantou questão sobre a CIDE, para a qual talvez se
possam garantir mais recursos. Estarei à disposição, como um grande aliado de V.Exa., porque
tenho certeza de que o máximo que farei será atender demandas justas de todos os Deputados.
Esse seu levantamento sobre a possibilidade de receitas é fundamental. Estarei à disposição,
com a assessoria, para que possamos melhorar nossa receita.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Relator, se o senhor estiver muito
pressionado, eu o substituirei na sua tarefa.

Sr. Relator, pergunto, para que haja mais clareza: há quantos bilhões relativos à
correção da tabela de Imposto de Renda; quantos bilhões para o aumento dos servidores
públicos, que é demanda que V.Exa. apresentou, que não conhecíamos; quantos bilhões para o
salário mínimo, tanto se o valor for R$ 350 quanto R$ 400; quanto há relativo à Lei Kandir e ao
FUNDEB?

Queria que o senhor pudesse dizer-nos: o atendimento dessas demandas vai custar tal
valor, só para termos uma noção do que está negociando.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Vamos lá, Deputado. Salário mínimo: temos
cálculos relativos a simulações de R$ 330 a R$ 400. Os números que temos, a princípio, com a
receita, com a possibilidade de atendimento razoável de todas as demandas: salário mínimo de
R$ 340, R$ 3 bilhões, que são os gastos sociais, aí incluídos Previdência, LOAS, pensões etc. —
V.Exa. conhece isso muito bem; salário mínimo de 350 reais, número que tem aparecido
muito, R$ 4 bilhões e 600 milhões de reais. Só para seu conhecimento, cada real que se
acresce ao valor do salário mínimo significa R$ 160 milhões de acréscimos à Previdência.

Imposto de Renda: temos simulações que vão de 5% a 13%. Vamos usar o parâmetro de
10% de atualização: são cerca de R$ 2,5 bilhões, mas retirando-se grande...

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
(Não identificado) - V.Exa. está falando em bilhões, e eu não cheguei ao real ainda.

Não estou ouvindo nada.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Esse é o tilintar dos sinos de Belém, é isso?
Então, Deputado Ricardo, com relação ao imposto de renda, nas simulações, com valor

aleatório, 10% de atualização, teríamos de renúncia da União cerca de R$ 1,3 bilhão. V.Exa.
sabe que, em relação ao FPM e ao FPE, o principal ingrediente, eu diria, talvez seja o imposto
de renda. Em relação ao salário dos servidores, temos já discriminado R$ 1,5 bilhão, mas, para
que pudéssemos atender uma vontade, eu diria, do Ministro do Planejamento Paulo Bernardo,
que tem simulações que permitiriam que todos os servidores tivessem 29% de reajuste —
todos; alguns mais, outros menos, de acordo com as categorias —, precisaríamos de mais R$
3,6 bilhões, para conseguirmos no próximo ano atingir esses 29%, no mínimo, para todos os
servidores.

Quanto ao FUNDEB, temos cerca de R$ 1,1 bilhão, separados, e esperamos a boa
vontade deste Congresso para aprovar ainda este ano essa emenda à Constituição, que é uma
revolução.

Outro tema é a Lei da Exportação. Trabalhamos em um primeiro momento com o
mesmo valor do ano passado — são R$ 3,4 bilhões da Lei Kandir — porque os R$ 900 milhões,
e mais os R$ 900 milhões que ainda são discutidos, fazem parte de outra lei, que é a de
Fomento à Exportação. Então, com o Deputado Anivaldo Vale, tentamos iniciar a discussão
nesse valor de R$ 3,4 bilhões.

E que seja, repito, a última vez que o Relator-Geral passa por isso. Espero que criemos
definitivamente um fundo que resolva esse grande problema.
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Uma demanda importantíssima também é a dos anistiados. Temos previstos para este
ano cerca de R$ 400 milhões já disponíveis, que atendem hoje parte dos anistiados cujos
processos o Ministério da Justiça já confirmou. Porém, temos, segundo informações de hoje de
manhã, cerca de R$ 1,9 bilhão de valores atrasados. Uma das demandas da Comissão dos
Anistiados é a de que, no acordo, incluamos algum valor anual, para que todo ano possamos
pagar o valor daquele ano e pelo menos um percentual dos atrasados.

Essas são as demandas mais pesadas.
Outra demanda é a da saúde, de cerca de R$ 4,7 bilhões. São 3 demandas específicas.

Quanto ao PAB, a mais pesada em valor é o aumento dos procedimentos de média e alta
complexidade.

São todas essas questões que estamos procurando atender de forma conjunta, e essa é
uma preocupação que também o Presidente Lula me apresentou ontem, na reunião, a de que
tentássemos atender pelo menos em parte todas as demandas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José
Chaves. Pediria que V.Exa. fosse breve. É o último inscrito.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, Sr. Relator, ouvi atentamente as
perguntas dos Deputados Ricardo Barros e Anivaldo Vale, e estou extremamente preocupado
com a realidade do Orçamento neste ano. Ouvi a resposta do Sr. Relator, com toda a
transparência, com toda a competência, no sentido de que a média das emendas de bancada
será em torno de R$ 4,5 milhões, inferior à emenda individual.

Acredito que qualquer emenda de bancada tenha de ser estruturante. Não é emenda
para se colocar simplesmente numa Prefeitura, numa obra menor. Ela tem um caráter
estruturador maior. E é extremamente grave sentirmos que ela pode ser inferior à individual.
Percebo ainda que na distribuição essa média não corresponde a todos as Relatorias. Por
exemplo, o que o Relator-Geral destina para a Relatoria de integração não é esse valor. Talvez
sejam R$ 3 milhões por emenda.

Então, quero apenas externar ao Plenário minha preocupação com a impossibilidade de
que trabalhemos com essa reestimativa de receita. Se houver qualquer diferença, que seja feita
uma redistribuição entre os Sub-Relatores, porque recebemos uma pressão imensa e temos
uma capacidade limitada — para não dizer modesta — de atender às reais solicitações da
bancada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sei que V.Exa. tem essa preocupação, mas

quando aprovamos o parecer eu alertei para que o fato de aumentarmos os valores das
emendas individuais nos traria dificuldades. Isso significou R$ 900 milhões a menos. Acho que
os Senadores e Deputados preferiram e consideraram importante — por isso foi aprovada por
unanimidade — a destinação de um valor maior para as emendas individuais.

Conceitualmente, concordo com V.Exa., porque a emenda coletiva de bancada tem de
ser estruturante. Na reestimativa com certeza voltaremos à carga.

Só para fazer um histórico, Deputado, no ano passado esse setorial rece beu 118
emendas, e neste ano, 71. Talvez o Relator anterior tenha sofrido um pouco mais que V.Exa.,
mas será um aliado para resolver as demandas mais importantes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Está encerrada a discussão.
Em votação o relatório na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO na Câmara dos Deputados.
Em votação o relatório no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO no Senado Federal.
O relatório do Comitê de Receita está aprovado. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra, Deputado
João Leão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, parabenizo neste momento o Comitê
de Receita e o nosso Sub-Relator Deputado Carlito Merss pela atuação. Devemos lembrar que,
no ano passado, quando foi Relator o Senador Romero Jucá, do primeiro relatório de receita
constaram apenas R$ 6,8 bilhões. Nosso Relator, no primeiro relatório com o Comitê de
Receita, já encontrou quase R$ 11 bilhões. Então, realmente estamos caminhando, e
caminhando bem. Já fizemos no primeiro relatório uma avaliação muito maior do que a feita no
relatório anterior pelo Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Passaremos agora à votação dos
PLs sobre os quais há acordo.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma

observação, embora V.Exa. já esteja tratando do caso da Deputada Mariângela, que está
substituindo o Deputado José Dirceu, cassado sem antes apresentar as suas emendas
individuais. Estamos apresentando uma questão de ordem para que V.Exa. examine a questão,
a fim de permitir que a Deputada apresente suas emendas. Caso contrário o Estado de São
Paulo ficará prejudicado, e também a Parlamentar, já que ela está substituindo um
Parlamentar que não apresentou suas emendas em face da situação em que se encontrava.
Corretamente esperou primeiro a decisão da Casa para depois apresentar as emendas. E a
Deputada não poderia tê-las apresentado antes que S.Exa. saísse. Isso não faria o menor
sentido.

Eu gostaria que V.Exa. examinasse com cuidado essa questão, para que possamos
atender ao Estado de São Paulo e à Deputada Mariângela, a fim de que lhe sejam asseguradas
as suas emendas individuais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pauta nº 35, Item 2:

Projeto de Lei nº 23/2005-CN que “Abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito
especial no valor de R$ 1.431.743,00 (um milhão, quatrocentos e
trinta e um mil, setecentos e quarenta e três reais), para o fim que
especifica”.

O Relator é o Senador Flexa Ribeiro.
Não estando presente o Relator, pedimos ao Deputado Gilmar Machado que leia o

parecer de S.Exa.
(Não identificado) - Quem é o Relator, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Senador Flexa Ribeiro.
É o item 2 da Pauta nº 35. Projeto de Lei nº 23.
(Não identificado) - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, leio a parte final do relatório:

“Em razão de todo o exposto, o nosso voto é no sentido da
aprovação do Projeto de Lei nº 023, de 2005-CN, que, na forma proposta
pelo Poder Executivo, abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de R$ 1.431.743,00 (um
milhão, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e quarenta e três reais).”

É esse o parecer do Sr. Relator, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, desejo orientar a minha

bancada. O PFL vota “sim”. Trata-se de crédito para atender às despesas relativas a contratos
celebrados pelo SERPRO, os quais dizem respeito à manutenção do sistema de processamento
de dados do Conselho de Contribuintes.

O PFL vota “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o parecer na Câmara
dos Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO na Câmara dos Deputados.
Em votação o parecer no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO no Senado Federal.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, desejo obter de V.Exa. um

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

Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Eu gostaria de saber se o PL nº 51 se

encontra na pauta. Fiz uma consulta para fazer um requerimento de inclusão e fui informado
pela Secretaria de que ele já está em pauta. Há acordo sobre a matéria?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, há acordo por parte do PFL.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Havia um acordo entre os partidos e agora

entre os Estados. Parece-me que não há problema algum. A Bahia concorda, o Ceará concorda,
Sergipe concorda, e Minas Gerais, que abriu mão de praticamente tudo, Senador Sérgio,
também concorda.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Virgílio Guimarães, não
há má vontade alguma. O problema é que o parecer não está pronto nem foi assinado, porque
há uma mudança. Então, estamos aguardando a mudança para ele entrar em pauta.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Eu queria apenas assegurar que a matéria
fosse pautada, porque houve acordo entre os partidos, depois entre os Estados, e agora me
parece que há um acordo definitivo. Por isso, gostaria que fosse assegurada a votação da
matéria. Será uma pena esse projeto não ser votado depois de todo esse trabalho para se
chegar a um acordo. Parece-me que o Deputado Zé Gerardo, do Ceará, também gostaria de
assegurar isso.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, por conta do PMDB, eu gostaria de
colocar em pauta o PL nº 51, e gostaria dizer que o Senador está entregando agora o seu
parecer.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobres Parlamentares, vamos
votar, pela ordem, os projetos sobre os quais há acordo. Primeiro apreciaremos as proposições
da lista, e a seguir as demais.

Passa-se ao Item 3 da Pauta nº 35:
Projeto de Lei nº 24/2005-CN, que “Abre ao Orçamento

Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 16.374.000,00 (dezesseis milhões,
trezentos e setenta e quatro mil reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária”.

O Relator é o Senador Valdir Raupp.
O Relator da matéria não está presente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a

bancada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto do Relator é favorável à

matéria.
Solicito ao Deputado Gilmar Machado que leia o voto do Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Passo a ler a parte final do voto do Relator,

Sr. Presidente:
“Diante do exposto e tendo em vista a constitucionalidade,

juridicidade e mérito da matéria, opinamos: i) por que sejam declaradas
inadmitidas as emendas nos 00004, 00005, 00006, 00008, 00027 e
00028, por contrariarem as disposições constitucionais do art. 166, § 3º,
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inciso II, combinado com o art. 20 da Resolução nº 01, de 2001-CN; ii) pela
rejeição das emendas nos 00001, 00002, 00003, 00007, 00009 e 00026,
pelas razões enfocadas; iii) pela aprovação do PL nº 24, de 2005- CN, nos
termos propostos pelo Poder Executivo”.

É o voto do Relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer. (Pausa.)
Declaro inadmitidas as Emendas nº 04, 06, 08, 27 e 28, como sugerido pelo Relator e

conforme estabelecido no art. 8º, letra “o”, do Regulamento Interno da Comissão.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a

bancada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria está em discussão,

Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. já aprovou a matéria?
Sr. Presidente, vou encaminhar a votação. Trata-se de recursos para a conservação das

BRs 135, 222, 230, 343 e 404, no Estado do Piauí. O Senador Efraim Morais fez o pedido
explícito de que aprovássemos, ao lado dos Deputados Júlio e Mussa Demes, essa matéria.
Portanto, o PFL vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o parecer na Câmara
dos Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO na Câmara dos Deputados.
Em votação o parecer no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO no Senado Federal.
(Não identificado) - Sr. Presidente, voltou o barulho, que está insuportável. Peço que

V.Exa., por favor, insista em que se faça silêncio, porque não podemos ouvir a aprovação dos
créditos.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, estamos seguindo a ordem da

pauta, e sobre o PL nº 28 o Deputado Dimas, Relator da matéria, gostaria de usar a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Mas esse projeto não está ainda em

discussão.
Passa-se ao Item 05 da mesma pauta.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, trataremos agora do PL nº 37?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Apreciaremos agora o Item 05, o PL

nº 37:
Projeto de Lei nº 37/2005-CN, que “Abre ao Orçamento

Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, crédito suplementar no valor de R$
55.072.347,00 (cinqüenta e cinco milhões, setenta e dois mil,
trezentos e quarenta e sete reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.

O Relator é o Senador Sérgio Guerra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É o PL nº 37?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foi apresentada uma emenda.
O voto do Relator, que não está presente, é favorável ao projeto.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É o PL nº 37, que está na Pauta nº 35?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço ao Deputado Gilmar Machado

que leia o voto do Relator.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, esse é um crédito do

Planejamento.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, passo a ler a parte final do
voto:

“Diante do exposto e tendo em vista a constitucionalidade,
juridicidade e o mérito da matéria, somos por que seja considerada
inadmitida a emenda no 0001, por contrariar as disposições
constitucionais do art. 166, § 3º, inciso II, e, conseqüentemente, pela
aprovação do Projeto de Lei nº 37, de 2005-CN, nos termos em que foi
apresentado pelo Poder Executivo”.

É esse o parecer, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para

encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro inadmitida a Emenda nº

01, como sugerido pelo Relator e conforme estabelecido no inciso VIII, letra “o”, do
Regulamento Interno da Comissão.

A matéria está em discussão. (Pausa.)
Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, desejo orientar a minha

bancada. Trata esse crédito, especialmente, de contemplar, entre outros departamentos do
Ministério do Planejamento, o IBGE com os recursos necessários às suas despesas
administrativas.

Por isso, o PFL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está encerrada a discussão.
Em votação o parecer, na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO na Câmara dos Deputados.
Em votação o parecer, no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam pe rmaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO no Senado Federal.
Passa-se ao Item 7 da Pauta nº 35:

Projeto de Lei nº 46/2005-CN, que “Abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do
Trabalho e do Ministério Público da União, crédito especial no valor
global de R$ 22.488.235,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos e
oitenta e oito mil e duzentos e trinta e cinco reais), para os fins que
especifica”.

O Relator é o Senador Romeu Tuma.
Foram apresentadas à matéria 17 emendas.
O parecer é favorável, nos termos do substitutivo apresentado.
(Não identificado) - É o PL nº 46?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim, é o PL nº 46.
Solicito ao Deputado Gilmar Machado que leia o parecer do Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, passo a ler a parte final do

voto do Relator:
“Diante do exposto, o parecer é pela aprovação do projeto de lei em

exame, na forma do substitutivo já apresentado.”
É esse o parecer do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é favorável.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
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APROVADO no Senado Federal.
Passa-se ao item 8 da Pauta nº 35:

Projeto de Lei nº 47/2005-CN, que “Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito suplementar no valor
global de R$88.192.142,00 (oitenta e oito milhões, cento e noventa
e dois mil, cento e quarenta e dois reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Relator: Deputado Benjamin Maranhão.
Foram apresentadas à matéria 56 emendas.
O voto do Relator é favorável, nos termos do substitutivo apresentado.
Concedo a palavra ao Relator, Deputado Benjamin Maranhão.
O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO - Sr. Presidente, vou direto ao voto.
As Leis Orçamentárias dos exercícios de 1998 a 2004 não continham previsão específica

de despesas com serviços bancários relativos à operacionalização das transferências de
recursos para execução das ações constantes dos Programas Apoio ao Desenvolvimento do
Setor Agropecuário, Desenvolvimento da Fruticultura, Cooperativismo e Associativismo Rural e
Luz para Todos.

A utilização de recursos de ação finalística para cobrir despesas administrativas
decorrentes dos repasses mencionados encontra-se prevista no art. 106 da Lei nº 10.934, de
11 de agosto de 2004, não obstante nossa opinião de que tais despesas, a bem dos princípios
da clareza e da especificação, devam constar de dotações próprias e associadas ao programa
beneficiário.

Quanto à suplementação de R$ 65 milhões em favor da Ação 0074 —Contribuição à
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura — FAO, embora os relatórios
do SIAFI/MF indiquem que cerca de 90% da dotação autorizada já havia sido executada até o
momento, lamentamos não encontrar as devidas explicações na referida exposição de motivos
sobre as razões que não permitiram a execução do crédito adicional aprovado em 2004 com o
mesmo objetivo — Lei nº 11.039, de 24 de dezembro de 2005 — ou que inviabilizaram a
inclusão dos recursos necessários para o pagamento da dívida confessada na própria proposta
orçamentária para o exercício de 2005 encaminhada a esta Casa.

Observe-se, também, no quadro a seguir, que o débito do Brasil com a referida
Organização...

(Não identificado) - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma reclamação. Com este
barulho, não sabemos o que estamos votando, pois não estamos ouvindo o Relator nem o
número do PL. V.Exa. poderia colocar ordem no Plenário.

(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO - Observe-se, também, no quadro a seguir,

que o débito do Brasil com a referida Organização, no período de 2003 a 2005, no valor de R$
65 milhões, é 7 vezes maior que a previsão feita na projeto de lei orçamentária para 2005.

Execução Orçamentária: Contribuição à FAO — Período 2003-2005.
Exercício de 2003.
Lei após vetos: R$ 12.000.000,00.
Créditos adicionais: R$ 1.200.000,00.
Autorizado: R$ 13.200.000,00.
Liquidado: R$ 13.200.000,00.
Assim sendo, observado o acima exposto, votamos pela aprovação das Emendas nºs 3,

32, 33, 35, 36, 42 e 43; pela aprovação parcial das emendas nºs 2, 23, 24, 25, 26, 34, 48, 50,
52, 53 e 54; pela inadmissibilidade das emendas nºs 44 e 56; pela rejeição das demais
emendas; e pela aprovação do Projeto de Lei nº 47, de 2005-CN, na forma do substitutivo
anexo.

É este o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Sr. Relator.
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Declaro inadmitidas as Emendas nºs 44 e 56, sugeridas pelo Relator, conforme
estabelecido no art. 8º, letra “o”, do Regulamento Interno da Comissão.

O parecer está em discussão, ressalvados os destaques. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO na Câmara dos Deputados.
Em votação o parecer no Senado Federal, ressalvados os destaques.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO no Senado Federal.
Em votação os destaques.
O autor da emenda destacada é o Deputado José Gerardo, a quem concedo a palavra.

(Pausa.)
S.Exa. retirou o destaque.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, já há acordo em torno do PL

nº 51.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item 12.

Projeto de Lei nº 52/2005-CN, que “Abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia,
da Educação e do Esporte, crédito especial no valor global de
R$10.478.050,00 (dez milhões, quatrocentos e setenta e oito mil e
cinqüenta reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”.

O Relator é o Deputado Benjamin Maranhão, a quem concedo a palavra.
(Não identificado) - Sr. Presidente, estamos votando o quê?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É o PL nº 52.
(Não identificado) - Sr. Presidente, ninguém consegue acompanhar nada aqui. Isso

aqui virou uma feira de peixe.
(Não identificado) - Não estou conseguindo entender. Todo o mundo está votando sem

saber o que está votando.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O Presidente acabou de anunciar, nobre

Líder, o PL nº 52, que abre ao orçamento, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, da
Educação e do Esporte, crédito especial no valor de R$ 10.478.050,00. Dinheiro para o
programa de valorização dos professores e trabalhadores da educação básica.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o parecer.
Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO.
(Não identificado) - Estamos lançando um foguete com esse crédito.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobres colegas, se todos prestarem

atenção à leitura, à matéria em votação, não haverá barulho e, conseqüentemente todos vão
ouvir.

Item 13.
Projeto de Lei nº 55/2005-CN, que “Abre aos Orçamentos

fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do
Planejamento, Orçamento, Gestão e das Cidades, crédito
suplementar no valor global de R$118.148.707,00 (cento e dezoito
milhões, cento e quarenta e oito mil, setecentos e sete reais), para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
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O Relator é o Deputado Eduardo Sciarra.
Foram apresentadas 16 emendas. O voto é favorável, nos termos do substitutivo

apresentado.
Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, à proposição foram

apresentadas 16 emendas e admitidas 7 emendas. Do exame da proposição verificamos que
essa iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos constitucionais ou legais
pertinentes à matéria.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PL nº 55, de 2005, na forma do
substitutivo em anexo.

É o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro inadmitidas as Emendas

nºs 6, 7, 9 e 12, sugeridas pelo Relator, conforme estabelecido no art. 8º, letra “o”, do
Regulamento Interno da  Comissão.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO.
(Não identificado) - Aprovamos esse projeto, tudo está de acordo com o relatório feito,

só que não há compromisso com relação às emendas que foram aprovadas.
Era este o esclarecimento que eu tinha a fazer, pois já tínhamos acordado com o

Deputado Eduardo Sciarra para que pudéssemos votar.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, tendo em vista o

pronunciamento do Líder do PT, imagino que esta Comissão está fazendo um esforço de
votação em função do prazo que tem e o Poder Executivo não haverá de vetar emendas de
todas as bancadas, inclusive do PT, do PMDB, do PP, sua base.

Então, Sr. Presidente, tenho certeza de que as emendas não serão vetadas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item 15.

Projeto de Lei nº 58/2005-CN, que “Abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito
suplementar no valor de R$3.507.265,00 (três milhões, quinhentos
e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Relator: Senador Heráclito Fortes.
Peço ao Deputado Gilmar Machado que leia o relatório.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 58, de

2005, relatado pelo Senador Heráclito Fortes, abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 3.507.265,00.

Pelo exposto, tendo em vista a constitucionalidade, legalidade, juridicidade, técnica
legislativa e mérito da proposição, sou pela aprovação do PLN nº 58, na forma do apresentado.

Era o que tinha a ser relatado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
Item 16.
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Projeto de Lei nº 59/2005-CN, que “Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da
Previdência Social, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor global de
R$1.162.585.075,00 (um bilhão, cento e sessenta e dois milhões,
quinhentos e oitenta e cinco mil, setenta e cinco reais), para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Relator: Deputado Wasny de Roure.
Foram apresentadas 46 emendas. O Relator é favorável.
Concedo a palavra ao Deputado Wasny de Roure. (Pausa.) Ausente S.Exa.
Concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, trata-se do Crédito nº 59, que

abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência
Social, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito
suplementar no valor global de R$ 1.162.585.075,00.

Considerando que o Projeto de Lei nº 59 não colide com os dispositivos legais relativos à
alocação de recursos, somos pela sua aprovação na forma do substitutivo apresentado.

Pela aprovação.
Era o que tinha a relatar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro inadmitidas as Emendas

nºs 1 a 3, 6 a 11, 13 a 37, 40 a 42, 44 a 46, conforme sugerido pelo Relator, conforme
estabelecido no art. 8º, letra “o”, do Regulamento Interno da Comissão.

O relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
Item 20.

Projeto de Lei nº 66/2005-CN, que “Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos
Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público
da União, crédito suplementar no valor global de R$131.300.687,00
(cento e trinta e um milhões, trezentos mil, seiscentos e oitenta e
sete reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”.

Relator: Deputado Anivaldo Vale.
Foram apresentadas 3 emendas. O voto é favorável.
Concedo a palavra ao Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, parecer da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o Projeto de Lei nº 66, de 2005, que abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global de
R$ 131.300.687,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

Sr. Presidente, permita-me ir direto ao voto.
Voto do Relator.
Do exame da proposição, verificamos que essa iniciativa do Poder Executivo não

contraria os dispositivos constitucionais ou legais pertinentes à matéria.
Diante do exposto, somos pela aprovação do PL nº 66/2005, na forma proposta pelo

Poder Executivo, rejeitando-se as emendas apresentadas.
É o parecer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO no Senado Federal.
Item 21.

Projeto de Lei nº 67/2005, que “Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito
suplementar no valor global de R$13.494.639,00 (treze milhões,
quatrocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e nove
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente”.

Relator: Deputado Anivaldo Vale.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: favorável nos termos do projeto.
Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O Parecer da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o Projeto de Lei nº 67/2005, do Congresso Nacional,
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa,
crédito suplementar no valor global de R$13.494.639,00 (treze milhões, quatrocentos e noventa
e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente.

Sr. Presidente, permita-me ir direto ao voto.
Voto.
Do exame da proposição, verificamos que essa iniciativa do Poder Executivo não

contraria os dispositivos constitucionais ou legais pertinentes à matéria.
Diante do exposto, somos pela aprovação do PL nº 67/2005, na forma proposta pelo

Executivo.
É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório do PL nº

67/2005, do Deputado Anivaldo Vale. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO no Senado Federal.
Peço ao Deputado Ronaldo Dimas que assuma a Presidência, porque tenho um

destaque no próximo PL.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já votamos o PL nº 69?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Item 22 da Pauta nº 35.

Projeto de Lei nº 69/2005-CN, que “Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios
da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e
do Turismo, de Encargos Financeiros da União, de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios, de Operações Oficiais de
Crédito e da Reserva de Contingência, crédito suplementar no valor
global de R$ 826.471.725,00 (oitocentos e vinte e seis milhões,
quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais),
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para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e
dá outras providências”.

Relator: Senador Augusto Botelho.
Foram apresentadas 41 emendas.
Voto: favorável, nos termos do projeto.
Concedo a palavra ao Senador Augusto Botelho.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade

Social da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, crédito suplementar no valor global de
R$ 826.471.725,00 (oitocentos e vinte e seis milhões, quatrocentos e setenta e um mil,
setecentos e vinte e cinco reais).

O nosso voto é no sentido da aprovação do Projeto de Lei nº 69/2005 na forma proposta
pelo Poder Executivo.

Foram apresentadas emendas admitidas e outras rejeitadas.
Houve acordo para apresentação dos destaques.
O SR. SENADOR GILBERTO MESTRINHO - Sr. Presidente, foram apresentadas 2

emendas com destaques a esse projeto, os de nºs 13 e 14.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Senador Augusto Botelho, V.Exa. já

leu o relatório? (Pausa.)
Vou declarar inadmitidas, antes dos destaques, as Emendas nºs 11 e 12, 36 e de 38 a

41, sugeridas pelo Relator, conforme estabelecido no art. 8º, letra “o”, do Regulamento Interno
da Comissão.
 Em discussão o relatório.

(Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem, desejo discutir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem V.Exa. a palavra.
(Não identificado) - Sr. Presidente, estamos discutindo o PLN nº 69. Considero esse

projeto importante, porque recursos consideráveis serão objeto de transferência a Estados e
Municípios dentro do PRODETUR, programa de desenvolvimento do turismo que abrange
Estados importantes como os da Região Norte e Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Peço silêncio ao Plenário, porque está
impossível ouvir as considerações do Deputado. Neste PL, temos destaques. Por favor, silêncio.

(Não identificado) - É urgente que aprovemos esse tipo de suplementação, porque são
recursos que serão alocados em investimentos, infra-estrutura, preparo de mão-de-obra etc.
Por isso quis demonstrar minha posição favorável a esse projeto e apelar para que aceleremos
a votação do PLN nº 69.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem a palavra para discutir o projeto
o Sr. Deputado Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, existe um destaque no projeto que
está sendo discutido com o qual estou inteiramente de acordo. Por isso, sou favorável à votação
do destaque.

O SR. SENADOR GILBERTO MESTRINHO - Sr. Presidente, os Destaques nºs 13 e 14
destinam crédito à SUFRAMA, que tem R$ 464 milhões de renda própria retidos no Ministério
da Fazenda. Com um grande trabalho, conseguimos que o Ministro Palocci enviasse esse
crédito, porque já estão faltando recursos até para pagar luz e água. Apresentamos dois
destaques: um, referente ao Estado de Roraima, que não estava sendo bem atendido; outro,
referente à aplicação em Municípios do interior do Amazonas. Fica o restante do crédito para
ser aplicado na Amazônia Ocidental.

Gostaria que o Plenário aprovasse os destaques.
(Não identificado) - Sr. Presidente, concordo com os destaques do Presidente da

Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Vamos votar primeiro o relatório,

ressalvados os destaques. Em seguida, passaremos à votação deles.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
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APROVADO na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO o projeto, ressalvados os destaques.
Destaque nº 1, Emenda nº 13, de autoria do Senador Gilberto Mestrinho.
O autor do requerimento já encaminhou. O Relator é pela aprovação.
Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação o Destaque nº 1, na Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO o Destaque nº 1 à Emenda nº 13, do Senador Gilberto Mestrinho.
Destaque nº 2 à Emenda nº 14, também do Senador Gilberto Mestrinho.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Gilberto Mestrinho.
O SR. SENADOR GILBERTO MESTRINHO - Sr. Presidente, a Emenda nº 14 é para

aplicação em obras prioritárias no Estado do Amazonas, onde há maior concentração de
arrecadação da SUFRAMA. Toda a receita da SUFRAMA é praticamente feita no Estado do
Amazonas, e não é justo que quando haja liberações esse dinheiro vá para outros Estados da
Região em sua quase totalidade.

Portanto, estamos assegurando pelo menos um terço da parcela da SUFRAMA, que vai
ser destinada a projetos, para o Estado do Amazonas, e fica o restante para os demais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Com a palavra o Relator, para dar o
parecer ao Destaque nº 2 à Emenda nº 14.

O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Concordo com o destaque do Senador
Gilberto Mestrinho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadoras que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO no Senado.
Destaque nº 3, do Deputado Welinton Fagundes, do PL de Mato Grosso, à Emenda nº

33. O destaque é do Deputado Miguel de Souza, a quem concedo a palavra.
O SR. DEPUTADO MIGUEL DE SOUZA - Sr. Presidente, todos conhecemos o potencial

turístico que tem o Estado de Mato Grosso, e esse potencial é desconhecido por falta de maior
divulgação na grande mídia, tanto nacional quanto internacional, principalmente na
divulgação interna.

Por isso esse destaque à emenda do Deputado Welinton Fagundes no sentido de
contemplar um valor, simbólico até, de R$ 800 mil para fazer essa grande divulgação no
Estado de Mato Grosso.

Por isso, queremos a atenção dos nossos nobres companheiros e do Sr. Presidente para
que atendessem a esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator dará uma palavra sobre o
Destaque nº 3.

O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Conforme o acordo combinado à época,
podemos requisitar até R$ 200 mil, aceitar o destaque no valor de R$ 200 mil.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Integral?
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Foi aceito no valor de R$ 200 mil. Por isso

entrei em acordo com o Ministério do Turismo.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o Destaque nº 3, do
Deputado Miguel de Souza.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO no Senado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Existe um destaque apenas de

remanejamento, sem nenhum valor. O Senador Valdir Raupp no momento não estava presente,
mas agora está. Então, seria importante tentar resgatar, porque é apenas uma mudança de
modalidade de aplicação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O problema é o seguinte: no
período regimental, não foi dada entrada no processo. Se o Plenário concordar, respeitamos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, se V.Exa. disser para o
Plenário, na medida em que não há recursos, que se trata apenas de mudança da modalidade
de aplicação de 30 para 40, acho que todos aqui são municipalistas e vão aprovar. Então, que
V.Exa. coloque em votação o destaque do nobre Senador Valdir Raupp, porque estamos no
tema.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu pediria que o Senador
formalizasse o pedido.

O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Eu queria pedir desculpa. Eu saí por um momento
e quando eu voltei já não deu mais para apresentar à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É só formalizar o pedido rápido.
O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Eu quero fazer um requerimento verbal e pedir que

a assessoria leve à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passaremos ao Destaque nº 4 à

Emenda nº 35, de autoria do Deputado Zé Gerardo.
Com a palavra S.Exa.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, em relação ao Destaque nº 4, o

Ceará é um Estado turístico e eu pedi ao nobre Relator que o atendesse de acordo com a
necessidade de que puder dispor. O Estado é pobre e o seu grande desenvolvimento é o
turismo.

Peço a V.Exa., Sr. Relator, que o que puder atender neste destaque, fosse, na realidade,
em benefício do Estado e do povo do Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Como acordado, aceito no valor de 200 mil.

Está fechado. Aceito, estabelecendo o valor do destaque para R$ 200 mil.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foi aceito o destaque. Qual o valor?
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Valor de R$ 200 mil.
(Não identificado) - Sr. Presidente, vamos votar o 70, pois a Ordem do Dia vai começar

e vamos ficar prejudicados no acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há dois destaques, sendo um da

Deputada Rose de Freitas. O Senador Valdir Raupp tem um destaque apenas de mudança de
aplicação, de 30 para 40. Este é o Destaque nº 5. O Destaque nº 6 altera a modalidade de
aplicação. Acredito que o Relator não tenha...

 O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Eu, como Relator, aceito o destaque do
Senador Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sobre a mesa o Destaque nº 7, do
Deputado José Divino. A Deputada Rose apresentou o destaque.
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(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
Enquanto está-se decidindo essa questão que V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Um momento, estamos em votação
ainda.

Destaque do Deputado Divino.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Aceito a emenda do Deputado José Divino, no

valor de 200 mil reais. Dessa forma, fechamos o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO.
Com a palavra o Deputado Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, quero fazer uma consulta sobre

a possibilidade da votação, no acordo que produzimos agora, do PL nº 14, do qual sou Relator,
e do PL nº 56, que também já tem acordo com o Deputado Anivaldo Vale.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
(Não identificado) - Sr. Presidente, proponho também a inclusão do PL nº 62.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos agora ao PL nº 70, que é o

último a ter acordo firmado.
(Não identificado) - Sr. Presidente, já há acordo para o PL nº 57, para que V.Exa. o

inclua na pauta.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, tenho uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Um momento. Já temos um acordo

na bancada. Vamos terminar de votar o que foi acordado ontem.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, após a votação do PLN nº 70,

vou levantar uma questão de ordem no intuito de sugerir uma nova pauta consensual — pelo
menos no que diz respeito ao PFL.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, em relação ao PL nº 14, havia
um problema apenas com os Deputados Pedro Novais, Anivaldo Vale e Laura Carneiro. Já
acertamos os detalhes. Peço a V.Exa. que o inclua na pauta de votação.

Quanto ao PL nº 56, da mesma forma, já conversamos com o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos votar o PL nº 70, depois o

restante.
Item 23.

Projeto de Lei nº 70/2005-CN, que “Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios
da Ciência e Tecnologia, da Educação, da Cultura e do Esporte,
crédito suplementar no valor global de R$ 422.037.761,00
(quatrocentos e vinte e dois milhões, trinta e sete mil, setecentos e
sessenta e um reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente, e dá outras providências”..

O Relator é o Deputado Bismarck Maia.
Foram apresentadas 83 emendas.
Voto: favorável, nos termos do projeto.
O Deputado Bismarck Maia não está presente.
Peço ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura do PL nº 70.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Projeto de Lei nº 70, de 2005, abre aos

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Ciência e
Tecnologia, da Educação, da Cultura e do Esporte, crédito suplementar no valor de R$
422.037.761,00.
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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 70, na forma
apresentada pelo Poder Executivo.

Era o que tinha a relatar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro inadmitidas as Emendas

nºs 3 a 8, 24, 26 a 30, 32 a 49, 51 e 53; 65 a 73, sugeridas pelo Relator, conforme o
estabelecido no art. 8º, letra “o”, do Regulamento Interno da Comissão. O relatório está na
Comissão.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o relatório permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO, ressalvados os destaques. Há um destaque.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
V.Exa. ainda está na fase de discussão da matéria. Portanto, ainda há prazo para

apresentação de destaques. O Deputado Machado está apresentando um destaque.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - A discussão já foi encerrada.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não acabou. No acordo feito, o Deputado

Machado me disse que estava apresentando um destaque. Não sei nem do que se trata. Não
havia acordo quanto ao PL nº 70? Há destaque. O Deputado Sciarra já apresentou. Não quero
discutir nada, estou dizendo que há 2 Deputados do PFL que apresentaram destaques.

Sr. Presidente, se eu não tiver esse direito... Ajudo, mas também há limites. Dois
Deputados do meu partido apresentaram destaques. Quero que sejam votados e, se possível,
aceitos. Que história é essa? Está todo mundo maluco?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O prazo para apresentar destaque
já terminou.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Há um destaque do Deputado Machado e um
destaque do Deputado Sciarra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há um destaque que foi
apresentado no prazo regimental.

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

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Acaba de iniciar na Câmara dos Deputados a

Ordem do Dia. Se V.Exa. votar alguma matéria, ficará eivada de nulidade. É melhor suspender
a reunião até terminar a Ordem do Dia, que foi iniciada neste momento.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O PL nº 70 já foi aprovado, mas o destaque
não foi votado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os destaques foram aprovados no
prazo regimental. Falta apenas um destaque. Quero submeter ao Plenário uma manifestação
do mesmo. Há 2 destaques que foram apresentados fora do horário determinado: um, do
Deputado Zé Gerardo; outro, do Deputado Machado. Se a Câmara concordar...

(Não identificado) - Sr. Presidente, um esclarecimento. Por que eles foram
apresentados fora do prazo? Porque foram apresentados depois da discussão?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, ainda estávamos discutindo.
(Não identificado) - Foram apresentados agora? Já estávamos votando?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foram apresentados agora. Foi na

discussão.
(Não identificado) - Nesse caso, Sr. Presidente, não temos como transigir. Perdeu o

prazo.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Em um, o Deputado Machado pode estar fora
do prazo, mas, em outro, tem até número. Então, não pode estar fora do prazo.

(Não identificado) - Não podemos aceitar. Absolutamente.
(Não identificado) - Sr. Presidente, eu sou autor de destaque numerado — é o 001 — e

queria, efetivamente, fazer a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O do Deputado Eduardo Sciarra

está no prazo. Os outros dois é que estão...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu quero deixar claro que

quem fez o acordo de aprovação das emendas do Deputado Eduardo Sciarra e do Deputado
Machado foi o Relator. Portanto, entendemos que o Relator era favorável.

V.Exa. pode fazer o seguinte: peça para chamar o Relator e S.Exa. diz se estamos
mentindo, o que é o fim do mundo. Se não acreditarmos uns nos outros, então, fecha isso aqui
que será melhor. Se eu estou dizendo que o Relator concordou com o Deputado é porque é
verdade.

(Não identificado) - Sr. Presidente, eu estive com o Relator às 15h, e S.Exa. me
informou que rejeitava todas as emendas e que manteria o projeto da maneira do parecer. Foi
isso que S.Exa. me informou. Portanto, para podermos evoluir, vamos rejeitar os destaques
fora de prazo e vamos discutir os que forem apresentados dentro do prazo.

(Não identificado) - Sr. Presidente, conversei com o Relator do projeto, Deputado
Bismarck Maia, e, de comum acordo com S.Exa., apresentei esse destaque. Portanto, gostaria
que procedêssemos como sempre fizemos nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Câmara concorda com a
proposta? Há uma aceitação com o entendimento dos destaques do Deputado Bismarck Maia e
do Deputado Zé Gerardo?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, pela ordem.
Como li o relatório, quero fazer um acordo aqui. Deputada Laura Carneiro, Deputado

Eduardo Sciarra, é o seguinte: o destaque foi apresentado dentro do prazo. Então, se foi dentro
do prazo, vamos examiná-lo, e o que não foi dentro do prazo, aí não dá. Eu proponho, então,
Deputado Eduardo Sciarra, que façamos um acordo de acolhermos o seu destaque com R$ 500
mil dentro da proposta que ele está fazendo. Essa é a proposta que faço ao Deputado Eduardo
Sciarra.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Está aceita, Sr. Presidente. Em nome do PFL,
está aceita.

(Não identificado) - Sr. Presidente, para um esclarecimento. O destaque foi
apresentado dentro do prazo?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Dentro do prazo.
(Não identificado) - Porque se houver alguma matéria fora do prazo e for analisada

aqui vou entender que passa a ser regra. Se estiver dentro do prazo, não teremos dificuldade.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Dentro do prazo, sim.
Então, em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, já votamos? (Pausa.) Então,

Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Chamo a atenção do Plenário,

porque a Mesa não está ouvindo devido ao barulho. O destaque que foi apresentado na
abertura só chegou agora na Mesa. Os Deputados Machado e Zé Gerardo deram entrada nos
requerimentos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então os 2 destaques foram apresentados no
tempo regimental. É isso, Sr. Presidente?
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - No tempo regimental.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então, gostaria que o Deputado Gilmar

Machado retirasse o que disse do nosso querido Deputado Machado, porque os dois foram
apresentados no tempo regimental, como sempre faz nosso partido.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu só disse que aceitaríamos o que estava
sendo apresentado na hora correta e rejeitaríamos o outro. Então, passe-me os 2 agora para
poder examiná-los.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Faço um apelo a V.Exa., como Relator, para
acatar também o destaque do Deputado Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deixe-me ver os destaques!
(Não identificado) - Sr. Presidente, V.Exa. vai suspender a sessão? A Ordem do Dia

está suspensa por 30 minutos.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Se está suspensa a Ordem do Dia, podemos

votar. Sr. Presidente, tenho uma sugestão de pauta. Enquanto os Deputados resolvem a
questão dos destaques, sugiro que todos os partidos dêem uma olhada para fazermos a
segunda pauta consensual.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, da mesma forma que atendi o
destaque do Deputado Eduardo Sciarra, quero atender também os dos Deputados Zé Gerardo e
José Carlos Machado, todos no valor de R$ 500 mil. Perfeito?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O cancelamento que está na emenda?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
Terminamos agora a votação de todos os PLNs que estavam acordados na reunião de

ontem.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero dar uma sugestão para

continuarmos a votação acordada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Terminamos a votação dos que

foram acordados na reunião de ontem. Passemos agora para a votação dos novos acordados.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero fazer a seguinte

sugestão de pauta: PLs nºs 14; 28; 45; 49; 50; 51; o desmembramento do PL nº 56, que é um
pedido do Senador Aelton Freitas — e o Deputado José Rocha é o Relator; PLs nºs 57; 64, já
acordado pelos nobres Deputados Welinton e Claudio Cajado; e o 65, que é um pedido da
Senadora Seres e de outros Deputados, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - PMDB.
(Não identificado) - O PPS sugere também o PL nº 62, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O PMDB está de acordo? PMDB,

Deputada Rose.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, V.Exa. poderia repetir o

número das sugestões feitas?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O PP.
(Não identificado) - Sr. Presidente, o PT deseja que possamos votar todos os créditos e

os avisos. Temos avisos importantes de obras em alguns Estados que eu pediria que
pudéssemos votá-los.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, queria incluir ainda a
tentativa de acordo.

(Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem.
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Vamos submeter as que foram relacionadas a um mínimo de critério. Vamos incluir as
que estão aí e ver os partidos que acordam para votarmos. Indica-se os quatro para o
Presidente para ter... O 28 já está.

(Não identificado) - O 57?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já está.
Queria incluir nessa lista, Sr. Presidente, os PLs nº 25...
(Não identificado) - E o 45...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já está.
(Não identificado) - E o 56 está desdobrado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO Já está o 56, o 39, o 62 e o 63. O 64 também

já está.
(Não identificado) - O 62.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O 25...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, Myrna não está conseguindo

ouvir. Sr. Presidente, vou ler tudo de novo, não é melhor? Vamos ler um a um, novamente: 14,
25, 28, 39, 45, 49, 50, 51, desmembramento do 56, 57, 62, 63, 64, 65.

 (Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem. Sugiro que V.Exa. coloque em votação,
em primeiro lugar, os que não tenham substitutivo. Os que estiverem pelo projeto. Repito,
colocar em votação, em primeiro lugar, os que não têm substitutivo, vão pelo projeto.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, o PMDB quer incluir nessa
pauta o PL nº 31.

(Não identificado) - Para colocar em votação aqueles que têm parecer pelo projeto, os
que têm substitutivo ficam para depois.

Os que forem pelo projeto, votar prioritariamente. Os do acordo, para ser mais rápido,
Sr. Presidente.

(Não identificado) - Sr. Presidente, o PL concorda com o acordo aqui registrado e pede
que votemos, mas gostaríamos de votar o PL nº 56 inteiro.

(Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item 1 da Pauta 35.
(Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem. A Ordem do Dia foi reaberta neste

momento no plenário da Câmara, para V.Exa. ter conhecimento.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, questão de ordem. O PTB

também tem direito de falar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos seguir a ordem que está

aqui.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, o 51 já estava incluído.

V.Exa. pulou? O 51 foi incluído. Mas por que no 56?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item 1 da Pauta nº 35.

Projeto de Lei nº 14/2005-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 54.504.650,00 (cinqüenta e
quatro milhões, quinhentos e quatro mil, seiscentos e cinqüenta reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

O Relator é o Deputado Jovair Arantes.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que o Projeto

de Lei nº 14 não seja o primeiro a ser votado, porque tenho de apresentar um destaque, mas
ainda não tive tempo de fazê-lo. Só isso. Por favor, comece pelo Projeto de Lei nº 25.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O destaque pode ser feito até o fim
da discussão.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Solicito a V.Exa. que comece a discutir o
Projeto de Lei nº 25.

(Não identificado) - Sr. Presidente, quero me inscrever para discutir o Projeto de Lei nº
14.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pois não. Está inscrito.
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Projeto de Lei nº 14. Relator: Deputado Jovair Arantes. Foram apresentadas 75
emendas.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, vou apresentar o relatório do

Projeto de Lei nº 14. Porém, antes de fazer nossa leitura pela aprovação, fiz um levantamento
técnico e chegamos a uma série de conclusões. Uma delas é que, quanto menos mexermos no
relatório, será melhor para a fundação fazer as suas ações, principalmente a Fundação
Oswaldo Cruz e outras. Somos pela aprovação do PL, com rejeição de todas as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio, por favor. Está sendo lido
o relatório.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio, ou seremos obrigados a

esvaziar as galerias.
Continua com a palavra o Deputado Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, trata-se de um processo de

votação difícil. Portanto, solicito a todos que façam silêncio. Isso está parecendo uma feira
hippie, uma feira paraguaia, pelo amor de Deus.

Sr. Presidente, não é possível continuar o trabalho dessa forma. É quase que desumano
atuarmos nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Precisamos de silêncio para podermos

trabalhar. Estamos aqui para trabalhar na aprovação do Orçamento, ou então vamos ter de
pedir a todos os assessores para desocuparem as galerias. Não temos condições de
trabalho, é desumano. Isso aqui é uma brincadeira, uma falta de respeito à inteligência de
qualquer cidadão. Ninguém dá conta de trabalhar assim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Jovair, lamentavelmente,
nós, Parlamentares, é que estamos fazendo mais barulho. Há reuniões paralelas, como está
acontecendo ali. Peço, mais uma vez, que façam acordo lá fora. Se nós dermos o exemplo,
tenho certeza de que as galerias não vão se manifestar.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, eu já havia dito que fizemos o

relatório do Projeto de Lei nº 14, da Fundação Nacional de Saúde, observando exatamente a
necessidade de a Fundação distribuir esses recursos na área de pesquisa e de outras ações.
Não acatamos nenhuma das emendas por entendermos que o recurso é pouco. Para que
houvesse acordo, queríamos aprovar o relatório ressalvando alguns destaques feitos por alguns
partidos. Vou discutir imediatamente após a votação, observando a questão dos destaques.
Portanto, peço a V.Exas. que aprovem nosso relatório na íntegra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro
Novais, para discutir.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, apresentei 2 destaques ao Projeto
de Lei nº 14: os Destaques nº 5 e 6. Peço ao Relator que as emendas relativas a esses
destaques sejam aprovadas pelo menos parcialmente.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, apresentei também o Destaque nº

1. Gostaria de contar com aprovação por parte do Relator, Deputado Jovair Arantes, por se
tratar de assunto de interesse do Município do Estado de Goiás.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos votar o projeto, ressalvados
os destaques.

Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o projeto, ressalvados os destaques, permaneçam como

estão. (Pausa.)
APROVADO na Câmara.
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Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, ressalvados os destaques, permaneçam como

estão. (Pausa.)
APROVADO no Senado Federal.
Passaremos agora aos destaques.
Foram apresentados 10 destaques.
O Relator oferecerá parecer aos destaques.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Estou atendendo ao Destaque nº 1, de autoria

do Deputado Pedro Chaves, com R$ 500 mil; o destaque do Deputado Alex Canziani, R$ 500
mil; o Destaque nº 3, do Deputado Zé Gerardo, R$ 500 mil; o destaque do Deputado Zé
Gerardo, R$ 100 mil. O Deputado Pedro Novais tem 2 destaques, R$ 400 mil cada um. Outro
destaque do Deputado Anivaldo Vale, R$ 500 mil; do Deputado César Borges, R$ 500 mil; da
Deputada Laura Carneiro, direcionando ao do Deputado César Borges; do Deputado Zé
Machado, R$ 500 mil; da Deputada Rose de Freitas, R$ 300 mil.

Os cancelamentos, Sr. Presidente, para se pudesse atender aos Estados, são das
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação, em bloco, os
Destaques nºs 1 a 10, cujos valores já foram anunciados pelo Relator.

Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Item nº 4 - Projeto de Lei nº 25:

 Abre ao orçamento fiscal da União, em favor do Ministério
do Meio Ambiente e Integração Nacional, crédito especial no valor
de R$ 10.898.000,00 (dez milhões e oitocentos e noventa e oito mil
reais). Relator: Senador Augusto Botelho.

Ao projeto foram apresentadas 104 emendas.
Com a palavra o Relator, Senador Augusto Botelho.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Esse é o PL nº 25.
Este PL atende à Defesa Civil no Nordeste. Trata-se da recuperação de um sifão de

adutora que atende a 2 milhões de pessoas, em Alagoas. Tendo em vista a necessidade pública,
e visto que a matéria atende às normas legais, constitucionais e regulamentares, somos pela
aprovação do projeto de lei na forma proposta pelo Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro inadmitidas as Emendas
nºs 3, 4, 6 a 13, 20 a 23, 26, 48 a 50, e 58, conforme sugerido pelo Relator e como estabelecido
no art. 8º da letra ‘o’ do regulamento interno da Comissão.

A matéria está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
 Em votação na Câmara, ressalvados os destaques.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADA.
Em votação no Senado.
Os Srs Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
Há um destaque do Deputado Zé Gerardo, com a Emenda nº 57.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, retiro esse destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está aprovado o PL.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o próximo é o Item nº 28.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Projeto de Lei nº 28, pauta 37:

Abre no Orçamento de Seguridade Social da União, em favor
dos Ministérios da Previdência Social, Trabalho e Emprego,
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Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no
valor global de R$ 7.132.321.192,00 (sete bilhões, cento e trinta e
dois milhões, trezentos e vinte e um mil e cento e noventa e dois
reais). Relator: Deputado Ronaldo Dimas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu quero encaminhar em nome da bancada
do PFL, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como não está presente o
Deputado Ronaldo Dimas...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, se V.Exa quiser, eu posso
encaminhar para a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Gilmar Machado, faça a
leitura do Relatório.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Passo a relatar pelo Deputado Ronaldo
Dimas.

 Sr. Presidente, o Crédito nº 28 abre em favor da Seguridade Social e da União, dos
Ministérios da Previdência Social, Trabalho e Emprego, Desenvolvimento Social e Combate à
Fome crédito suplementar no valor global de R$ 7.132.321.192,00.

O parecer é pela aprovação, na forma do apresentado pelo Poder Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
Não há destaques.
O relatório é favorável.
Em discussão.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, esse projeto diz respeito ao

programa Bolsa-Família, ao seguro desemprego e à prestação de previdência a idosos. Trata-se
de projeto de cunho social. São recursos no valor de mais de R$ 7 milhões. Achamos por bem
discutir e colocá-lo em pauta por se tratar de matéria essencialmente de assistência social.

Diante da grave situação por que passa o povo brasileiro com a miséria e a fome
grassando pelo País afora, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste, esse é um projeto que
diminui um pouco o sofrimento imposto ao povo brasileiro pelo arrocho do Governo federal,
pela falta de liberação de recursos para o aumento do salário mínimo — e estamos brigando
para que, ano que vem, seu valor seja de no mínimo R$ 350. De igual forma, impactará essas
transferências de renda não apenas na parte da previdência social, urbana e rural, como
também na dos benefícios da LOA.

Por isso, Presidente, a votação desse projeto é importante. Eu, particularmente, sugiro
sua aprovação célere e rápida.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, para orientar a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pois não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, a matéria trata, como bem

disse o nosso Relator Setorial da Saúde, Deputado Cláudio Cajado, de pagamento de benefícios
previdenciários por parte do Ministério da Previdência Social e do Ministério do Trabalho, em
cumprimento à Lei Complementar nº 110, que trata das contribuições sobre remunerações
devidas a trabalhadores relativas às despesas de demissão sem justa causa, e ainda, no
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do pagamento de benefícios
continuados a idosos e pessoas portadoras de deficiência.

Portanto, o PFL vota “sim”, Sr. Presidente, convocando os nossos pares a aprovar o
projeto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADO.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, questão de ordem: para
votarmos na ordem de votação, queria perguntar a V.Exa., e se os outros Líderes concordarem,
sobre se poderíamos incluir o Projeto nº 31, que trata de pessoal, e o Projeto nº 32, que trata
dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, especialmente no que diz respeito
à bancada de Pernambuco, e ainda se refere a alguns programas de bacias hídricas no Semi-
Árido e ao programa PROÁGUA/Semi-Árido, em Pernambuco. Nossa bancada de Pernambuco,
Sr. Presidente, especialmente, o Deputado Roberto Magalhães, pediu que pudéssemos incluir
essa matéria na pauta, para que sejam concedidos recursos para o Estado.

(Não identificado) - Presidente, queria fazer um esclarecimento com relação ao PL nº
14. Fiz a admissão da Emenda 71, Destaque nº 4, de R$ 100 mil. Eu quero transferir para a
Emenda 72, Destaque nº 3. Porque houve uma inversão na minha sugestão. Então, estou
inadmitindo o Destaque nº 4, e admitindo o Destaque nº 3 com o acréscimo de R$ 100 mil.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos
Deputados a alteração.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADA.
Em votação no Senado Federal a alteração.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADA.
Passa-se ao PL nº 39:

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
dos Transportes, crédito no valor de R$6.500.000,00 (seis milhões e
quinhentos mil reais).

O Relator é o Deputado Claudio Cajado, a quem concedo a palavra para fazer a leitura
do Relatório do Item nº 6 (PL nº 39).

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, passo à leitura do Relatório do
Projeto de Lei nº 39, de 2005, do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor de 6,5 milhões de reais, para
os fins que especifica.

Voto do Relator:
Do exame do projeto verificamos que a iniciativa não

contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais
pertinentes, em particular no que diz respeito à sua compatibilidade
com o Plano Plurianual.

O acompanhamento da execução orçamentária e financeira,
de igual forma, não oferece óbice à matéria.

Não obstante o mérito e a relevância das proposições, são
rejeitadas as Emendas nºs 00004, 00006, 00007, 00012 a 00014,
em função da descaracterização do crédito proposto..

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto
de Lei nº 39, na forma como proposto pelo Poder Executivo.

É o parecer e o voto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro inadmitidas as Emendas

nºs de 00001 a 00003, 00005, e de 00008 à 00011, como sugerido pelo Relator e estabelecido
no art. 8º, letra ”o”, do Regulamento Interno da Comissão.

O Relatório está em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.,
 Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADO, ressalvados os destaques
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADO, ressalvados os destaques.
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Os Destaque 00001 e 00002 são do Deputado José Divino. Emenda nº 2. Destaque nº 1
e Destaque nº 2, também.

Qual é o parecer do Relator?
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não concordo com o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator não aceitou o destaque.
Em votação na Câmara dos Deputados, com o parecer contrário.
Os Srs. Deputados que rejeitam os destaques permaneçam como estão
Rejeitado.
Não vai ao Senado Federal.
Item nº 2:

Projeto de Lei nº 45, que abre crédito suplementar de 118.
610 para os Ministérios de Ciência e Tecnologia, Minas e Energia,
do Meio Ambiente e da Defesa.

Relator Deputado José Chaves.
Foram apresentadas 37 emendas favoráveis. Também foi apresentado substitutivo.
O Relator está com a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a ler:

Voto do Relator.
Do exame do projeto verificamos que a iniciativa não

contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais
pertinentes, em particular no que diz respeito à sua compatibilidade
com o Plano Plurianual e à sua conformidade com as disposições
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2005.

Das emendas apresentadas, indico a inadmissão das de nº
01 a 05; 08 a 010; 012 a 015; 024 a 030; 033 a 035; e 037, por
contrariarem as normas regimentais. Pela aprovação parcial das
Emendas nº 06, 07, 011, 013 e 016, e pela rejeição das demais.

Isso posto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 45, do
Congresso Nacional, com as alterações decorrentes das emendas
aprovadas parcialmente, na forma do substitutivo anexo.

É o voto do parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Declaro inadmitidas as Emendas nºs 01

a 05, 08 a 10, 12 a 15, 24 a 30, 33 a 35, e 37, conforme sugerido pelo Relator e como consta
no art. 8º, letra “o”, do Regulamento Interno da Comissão.

O relatório está em discussão.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Anivaldo Vale.
(Não identificado) - Também quero discutir, Sr. Presidente.
(Não identificado) - Sr. Presidente, sou pela aprovação. Já está em votação?
(Não identificado) - Não, não está em votação. Está em discussão.
Apresentei várias emendas a este projeto e fiquei perplexo pelo fato de o Relator não se

ter sensibilizado com as dificuldades que apresentamos e que relatamos nas nossas emendas.
E eu estou destacando todas as emendas que foram rejeitadas pelo Relator, porque acho que a
nossa questão, no Estado do Pará, no que diz respeito à energia e ao turismo, tem de ser vista
com atenção especial.

Como este relatório está no bojo de uma negociação e nós apresentamos em todos os
campos da discussão as dificuldades de acatar este projeto justamente pela falta de
sensibilidade de acatar as emendas, eu gostaria que o Relator reexaminasse a decisão de não
acatar as emendas, reexaminando os destaques que estamos apresentando.

Sr. Presidente, eu gostaria de discutir destaque por destaque.
(Não identificado) - Respeito profundamente a posição do Deputado, mas é bom

lembrarmos que esta é uma negociação política. Foi feita aqui a emenda do possível, Sr.
Deputado. O pessoal de Ciência e Tecnologia fez um apelo. O pessoal do Exército, Marinha e
Aeronáutica, idem. O Meio Ambiente, a mesma coisa. Nós estamos com dificuldades extremas.
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Entendi que o projeto acordado estaria no seu mérito, também. Nem sempre podemos
acolher todas as emendas. A sensibilidade existe, a possibilidade não. Trata-se de uma decisão
política. Eu lamento. Por mim, se houvesse espaço, atenderia a todos os destaques no seu
valor. Mas, nesse caso, é impossível. Eu acho que um projeto de lei já tem uma determinação.
Nesse caso, do Ministério da Ciência e Tecnologia, foi uma reposição.

Apelo ao Deputado Anivaldo Vale para que retire a colocação que fez, para que
oportunamente venhamos a atendê-lo. No próximo projeto de lei, quem sabe, no próprio
Orçamento, nas relatorias, possamos atender à Lei Kandir, que não é da minha área, o
turismo, ou de qualquer outra que se venha a apresentar. Eu acho extremamente justo o
pedido, mas a impossibilidade de atender é grande.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, eu gostaria de chamar a atenção
para o fato de que essa dificuldade não está presente na reivindicação dos Deputados José
Divino, Wilson Santiago, Pedro Chaves e Gonzaga Patriota.

Então eu quero um esclarecimento: por que acatar essas emendas, se as outras lá no
nosso Estado, lá na nossa região, não podem ser acatadas também?

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Sr. Deputado, essa foi uma realocação. Está dentro
do mesmo Ministério. Isso foi uma negociação política com o Ministro da Ciência e Tecnologia.
Essa é a razão. Faça um exame técnico da matéria.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, não quero polemizar. Se é
negociação política, o Ministro deveria vir negociar claramente aqui na Comissão. Não estou
satisfeito com essa decisão.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Acho que a palavra foi colocada errada.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Deveria vir aqui negociar, porque eu acho que

regiões como a nossa, periféricas, devem ser tratadas com “execução zero” por parte do
Governo Federal, que não tem sensibilidade e que trata do assunto diretamente com o Ministro
que vai atender. Acho que deveremos receber, no mínimo, respeito na nossa região. Acho que
esse projeto deve ser retirado de pauta para não continuarmos a discussão dele.

Peço ao Relator que o retire de pauta. E, para não prejudicar os trabalhos, vamos
discutir outros projetos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Deputado Anivaldo Vale, respeito a posição de
V.Exa. Agora não concordo quando fala “claramente”. Clareza nós temos. Infelizmente, como
tantos outros PLs aqui relatados, não temos condições de atender a todas as emendas. Há uma
praxe, e qualquer emenda que chega de alguns Parlamentares, emendas legítimas... É que eles
estão salvaguardando suas áreas, suas cidades, seus Estados. Mas nem sempre é possível
atender. Tenho absoluta certeza de que os PLs aprovados até agora não estão atendidos na
integridade daqueles destaques pelos quais os Parlamentares tentaram modificar.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, para a Calha Norte, por exemplo,
não temos nem empenho. Ao não acatar as emendas, que não as acate de ninguém; que se
rejeite as emendas. Ou, então, estou oferecendo a oportunidade, para não prejudicar o
andamento dos trabalhos da Comissão, de deixarmos para discutir esse projeto lá na frente, no
final.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Não. Eu quero continuar.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, poderíamos avançar. Creio

que o Deputado Anivaldo Vale vai, até o final dos trabalhos, achar a solução.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Se a Casa quer discutir, vai discutir. Não posso me

dobrar nem retirar o projeto. Se vai continuar discutindo, vamos continuar discutindo. O que
podemos é perder no voto. Mas acho que é uma decisão nossa. Há um ponto em que nos
dobramos, mas não nos envergamos.

(Não identificado) - Deixa para discutir no final, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço licença à Comissão, aos

Deputados, pois está havendo votação nominal no Senado e está sendo exigida minha presença
lá por causa de um acordo.
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Peço ao Deputado Pedro Novais que assuma a Presidência enquanto vamos ao plenário
do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Continua em discussão o PL nº 45.
Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Sr. Presidente, proponho que, enquanto se resolve

esse impasse, invertamos a pauta para votarmos o PL nº 51, pois estamos em votação no
Senado e, como o quorum está bastante baixo, preciso dar presença lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Alguém mais quer fazer uso da palavra?
(Não identificado) - Peço inversão de pauta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, esse PL é muito importante e eu, na

qualidade de membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, sei que a recomposição dos
recursos do FNDTC vêm realmente dar ao Ministério a condição de poder utilizar esses
recursos, o que será, realmente, da mais alta importância para aquele Ministério. A exemplo
dos Ministério de Minas e Energia, do Meio Ambiente e da Defesa, são créditos que realmente
têm importância muito grande para que possam ser utilizados dentro dessa recomposição que
se propõe.

Portanto, o PFL acordou para votar e espera que todos tenham essa mesma posição em
relação ao PL nº 45..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Com a palavra o Deputado Anivaldo
Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, eu gostaria de ajudar o
andamento dos serviços da Comissão. Da forma que está, eu sugiro que se desdobre o crédito
dos Ministério da Defesa e da Ciência e Tecnologia. Não queremos prejudicar. Se desdobrar,
tudo bem. Votamos e discutimos. Aliás, Sr. Presidente, aguardamos esse relatório com
ansiedade na Comissão, que demorou a chegar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Deputado José Chaves, antes de
conceder a palavra a V.Exa., consulto, no interesse pelo bom andamento dos trabalhos, se
V.Exa. concorda, uma vez que não há consenso, em retiramos de pauta e deixarmos para o fim
da sessão ou para amanhã.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, esse relatório já chegou há algum
tempo. Encontra-se na Casa. Nunca recebi solicitação de nenhum Parlamentar no sentido de
que fosse acatado um destaque, a não ser um processo burocrático que muitos colocam aqui.
Nunca recebi. Se recebesse, examinava o mérito. Mas não um simples papel que assinamos e
pedimos um destaque. Entendi que não tinha importância, que era uma norma ou uma norma
criada, com a qual não concordo, mas respeito porque, no mérito, está buscando recursos para
o seu Estado. Se em algum momento o Deputado dissesse que o Pará precisa disso ou daquilo,
ou o Pará ou a Paraíba, o que seja... Todo PL que recebemos vamos negociar com o Executivo,
mas sobretudo com os colegas. Mas não recebi nenhuma sinalização. Estou penando para
botar esse PL na pauta! Fiquei muito feliz quando a Deputada Laura abordou a questão das
Forças Armadas. Há questões gravíssimas de fronteira hoje. Mas desmembrar... Eu vou
sacrificar a área de ciência e a tecnologia também, ou não vejo lógica política.

Faço um apelo. Qualquer outro PL que eu tenha responsabilidade de relatar vou ouvir,
mas em momento algum me foi feita abordagem. Faço um apelo a V.Exa. que continuemos.
Não podemos nos dobrar à necessidade de cada um aqui. Não podemos ter um mando de
minoria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Com a palavra o Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, a reunião estava desenrolando-se

em tanta velocidade. Precisamos votar esse crédito. Que eles fiquem discutindo o crédito que
está aí agora e que possamos avançar nos outros demais, porque assim terminaríamos o que
nos propomos a fazer e votamos os PLs aqui.

Essa é a proposição do PMDB.
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O SR. PRESIDENTE  (Deputado Pedro Novais) - Com a palavra a Deputada Rose de
Freitas.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, entendo as preocupações do
Deputado José Chaves, inclusive sobre o fato de não ter sido abordado por nenhum
Parlamentar. Quero crer que o Deputado José Chaves, Parlamentar muito respeitado nesta
Casa, entende como esta Casa tem funcionado ultimamente. E digo isso porque anteriormente
S.Exa. disse na mesa de trabalho que esse PL precisava ser incluído. Concordamos que
faríamos isso logo após a votação do PL nº 70.

Só quero lembrar que, se cada Deputado que fez emenda abordasse o Relator ou todos
os Relatores, não faríamos mais nada nesta Casa. Para isso, o Deputado Relator recebe as
emendas para analisá-las. Até entendo que determinados Relatores rejeitem todas as emendas,
mas também entendo que os Parlamentares têm o direito de expor as razões pelas quais
apresentou suas emendas, defendê-las e apresentar as emendas em conjunto ou
separadamente ou a emenda do Deputado tal. Eu, sensibilizada, entendo os motivos, mas
quero ter o direito de ver a minha bancada e todos os membros do PMDB poderem aqui
defender suas emendas e lutar por elas, porque também há uma certa insensibilidade. Não é o
caso do Deputado José Chaves, mas um Relator que pega um relatório e lê, achando que é
letra fria e morta o pleito colocado pelo Parlamentar, como se aquilo não fosse uma
necessidade da sua região... Então, faço um apelo para que o Deputado se sensibilize com os
motivos dos destaques que serão apresentados daqui a pouco ao seu relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Agradeço à Deputada Rose de Freitas.
Antes de conceder a palavra ao Deputado José Chaves, gostaria de prestar um

esclarecimento. Nenhuma emenda poderá ser aprovada em valor superior àquele nela inserido.
Essa informação vem a propósito de algumas demandas solicitadas em destaques de pessoas
que desejam valores maiores para aprovação de sua respectiva emenda. Se, por acaso, por
engano, houver alguma emenda que tenha sido aprovada em valor superior, a Presidência se
dá o direito de reduzir esse valor.

Com a palavra o Deputado José Chaves.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, não quero dar lição de civismo a

ninguém, porque nesta Casa ninguém merece. Os 513 Parlamentares e os 81 Senadores têm
espírito público, razão maior de todos estarem aqui.

Então, visando ao conceito de espírito público, que acho que norteia todos nós, o
interesse maior do País, vou tentar um acordo aqui.

Um Parlamentar diz que o Deputado Anivaldo Vale aceitaria 2 emendas de 500 mil
dentro do programa do Ministério da Defesa, cada uma de R$ 500 mil; nºs 4 e 6. Eu, dentro
desse espírito de conciliação, dentro do espírito público, aceitaria essas 2 emendas para que
não sejamos sacrificados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Agradeço ao Deputado José Chaves a
boa vontade que tem para a solução do problema, mas gostaria de afirmar, e afirmo, que não
podemos continuar a reunião porque começou a Ordem do Dia do Senado e o Presidente
mandou que suspendêssemos a reunião.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Podemos encerrar essa votação?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Encerramos a discussão e

continuaremos amanhã, na próxima reunião, às 10h, sendo essa a primeira matéria da pauta.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREIRAS - Sem prejuízo dos destaques, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - A matéria continua em discussão.

Portanto, o prazo de destaque continua fluindo.
Está suspensa a reunião.

Suspensa a reunião.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciados os trabalhos da
7ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação de matérias constantes das Pautas nºs 35 e 37.

A correspondência recebida pela Secretaria foi enviada aos membros da Comissão e aos
Líderes partidários pelo correio eletrônico em 15 de dezembro de 2005. Está disponível na
mesa dos trabalhos. Solicito ao Departamento de Taquigrafia que transcreva o expediente nas
notas taquigráficas da reunião.

EXPEDIENTE
I) Correspondência recebida interna:
- Expediente solicitando a alteração da modalidade de aplicação em emendas dos

seguintes parlamentares, que foram encaminhados à Consultoria de Orçamento, e Fiscalização
Financeira para análise e posterior encaminhamento à Comissão:

1) Ofício nº 87, de 12 de dezembro, do Deputado Júnior Betão.
- Expediente solicitando a retificação de emendas apresentadas ao Projeto de Lei

Orçamentária para 2006 dos seguintes parlamentares, que foram encaminhados à Consultoria
de Orçamento, e Fiscalização Financeira para análise e posterior encaminhamento à Comissão:

1) Ofícios nºs 305 e 309, de 6 de dezembro, do Deputado Paulo lima.
2) Ofício nº 146, de 13 de dezembro, do Deputado André de Paula.
3) Ofício nº 67, de 13 de dezembro, do Deputado Antonio Carlos Biscaia.
4) Ofício nº 59, de 13 de dezembro, do Deputado Babá.
5) Ofício nº 157, de 13 de dezembro, da Bancada do Distrito Federal.
6) Ofício nº 745, de 13 de dezembro, da Bancada do Goiás.
7) Ofício nº 175, de 14 de dezembro, do Deputado Carlos Santana.
8) Ofício nº 848, de 14 de dezembro, do Deputado Chico Alencar.
9) Ofício nº 53, de 13 de dezembro, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo

do Senado Federal.
10) Ofício nº 306, de 13 de dezembro, do Deputado Dr. Enéas Ferreira Carneiro.
11) Ofício nº 1.140, de 13 de dezembro, do Deputado José Múcio Monteiro.
12) Ofício nº 516, de 13 de dezembro, do Deputado Luiz Piauhylino.
13) Ofício nº 115, de 13 de dezembro, do Deputado Paulo Feijó.
14) Ofício nº 56, de 13 de dezembro, do Deputado Renildo Calheiros.
15) Ofício nº 882, de 8 de dezembro, do Deputado Leonardo Monteiro.
16) Ofício nº 718, de 9 de dezembro, do Deputado Robson Tuma.
17) Ofício nº 1.289, de 12 de dezembro, da Bancada de Rondônia.
18) Ofício nº 112, de 12 de dezembro, do Deputado Jorge Gomes.
19) Ofício nº 717, de 12 de dezembro, do Deputado Robson Tuma.
20) Ofício nº 116, de 13 de dezembro, do Deputado Alceu Collares.
21) Ofício nº 296, de 13 de dezembro, do Deputado Comissão de Fiscalização e Controle

da Câmara dos Deputados.
22) Ofício nº 151, de 13 de dezembro, da Bancada de Pernambuco.
23) Ofício nº 886, de 13 de dezembro, do Deputado Leonardo Monteiro.
24) Ofício nº 45, de 14 de dezembro, da Deputada Thelma de Oliveira.
25) Ofício nº 15, de 14 de dezembro, da Bancada do Distrito Federal.
26) Ofício nº 97, de 14 de dezembro, da Deputada Luiza Erundina de Souza.
27) Ofício nº 345, de 14 de dezembro, do Deputado Nelson Bornier.
28) Ofício nº 463, de 14 de dezembro, da Deputada Neyde Aparecida.
II) Correspondência recebida externa:
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro

Adylson Motta:

 Avisos-SGS de 13 de dezembro de 2005:
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1) Aviso nº 2.392/2005 (Acórdão nº 2.245/2005): Construção de Trechos Rodoviários
no Estado do Espírito Santo.

2) Aviso nº 2.396/2005 (Acórdão nº 2.263/2005): Construção de rodovia classe IV, no
Município de Flores de Goiás – GO.

3) Aviso nº 2.397/2005 (Acórdão nº 2.264/2005): Avaliação da previsão de receita
incluída na Proposta Orçamentária para o exercício de 2006.

4) Aviso nº 2.406/2005 (Acórdão nº 2.262/2005): Apoio a projetos de infra-estrutura
para o turismo religioso na região de Juazeiro do Norte – CE.

5) Aviso nº 2.442/2005 (Acórdão nº 2.276/2005): Construção de ponte sobre o Rio Acre
na BR-317, Estado do Acre (Fronteira Brasil/Peru).

6) Aviso nº 2.444/2005 (Acórdão nº 2.275/2005): Construção de Barragens no Estado
do Espírito Santo, no Município de Ponto Belo.

7) Aviso nº 2.469/2005 (Acórdão nº 2.260/2005): Construção da Adutora de Santa
Cruz, no Estado do Rio Grande do Norte.

8) Aviso nº 2.471/2005 (Acórdão nº 2.280/2005): Construção das obras da Avenida
Leste-Oeste na cidade de Goiânia/GO.”

Há duas questões que vou submeter ao Plenário para não tomar uma decisão
unilateral. A Deputada Mariângela Duarte assumiu como suplente do Deputado José Dirceu,
que não apresentou emendas ao Orçamento. No entanto, S.Exa. deseja apresentar suas
emendas, apesar de ter assumido a vaga após o prazo destinado à apresentação de emendas.
Para que não seja uma decisão apenas da Presidência, submeto ao Plenário essa questão.

Ao mesmo tempo, o Senador Gilvam Borges assumiu o mandato pelo Amapá, em
virtude de decisão judicial, no dia 26 de outubro de 2005, mas foi afastado também por
decisão judicial que exigiu defesa no Congresso. O Senador João Capiberibe havia apresentado
emendas, e o Senador Gilvam Borges, empossado a primeira vez no dia 26 de outubro e com
sentença confirmada posteriormente, julga-se no direito de apresentar emendas pelo Amapá.

São as duas questões que submeto à apreciação do Plenário.
Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, constrangida, diria que os

dois casos são absolutamente diferentes. No primeiro, o Deputado José Dirceu era Deputado e
tinha, portanto, o direito de apresentar emendas. Não o fez, talvez preocupado, pois não sabia
se seria cassado ou não; poderia ter apresentado emendas genéricas, que possibilitariam à
Deputada Mariângela Duarte aproveitá-las de alguma maneira. É um caso novo nesta Casa —
e espero que seja o único. A Deputada Mariângela Duarte, ao assumir agora, fica prejudicada
no exercício do seu mandato. Por outro lado, não era Deputada à época.

Sr. Presidente, se acatarmos esse primeiro caso, V.Exa. haverá de encontrar uma forma
regimental para que não façamos a chamada coisa julgada e não corramos o risco de abrir um
precedente complicado, com modificação de emendas entre suplentes e titulares. Com a
solução dessa questão de ordem, vamos dizer assim, poderemos impedir o trâmite de outros
casos que não sejam absolutamente iguais a esse.

No segundo caso, da mesma maneira, por uma decisão judicial, o Senador Gilvam
Borges assumiu o mandato em outubro, ou seja, dentro do prazo legal para apresentação de
emendas. Só quero entender.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O prazo começou em 11 de
novembro...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Como?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O prazo começou em 11 de

novembro e terminou no dia 29 de novembro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Portanto, S.Exa. assumindo...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - S.Exa. assume a condição, no dia

26 de outubro, de Senador e por uma decisão esdrúxula foi feito...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu sei. Mas, efetivamente, a questão é: o

Senador Capiberibe estava na assunção do seu cargo e apresentou emendas. A pergunta é:
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apresentou ou não? Apresentou emendas no exercício do mandato. Se considerarmos que as
emendas daquele Senador, seja quem for, que apresentou emendas naquele período e em
seguida perdeu o mandato, significa dizer que o suplente do Deputado Ricardo Fiuza ou de
qualquer suplente do Deputado, teria o mesmo direito... (Pausa.)

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ...durante o exercício...
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, estou pedindo a palavra há algum

tempo. Seria bom que V.Exa. determinasse um prazo para que todos pudessem discutir o
assunto.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não quero discutir nada. Só perguntei.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Um momento. Deixe a Deputada

Laura Carneiro terminar; em seguida, concederei a palavra a V.Exa.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não tenho nada contra o Senador Gilvam

Borges. Pelo contrário, S.Exa. poderá aproveitá-las eventualmente, porque aí, sim, as emendas
são daquele mandato. O Senador Gilvam Borges enviaria uma petição às relatorias, alterando
os Municípios ou os GNDs. Isso é possível. Todos nós, autores de emenda, fazemos isso. Na
verdade, não é o Senador, mas, sim, o mandato do Senador que dá direito à apresentação de
emendas. Essa seria uma interpretação possível. Se não for assim, Sr. Presidente, não vejo
solução. A não ser que se abra um precedente, o que, conseqüentemente, significará
excepcionar para o suplente do Deputado Ricardo Fiuza e assim por diante. É bom saber o que
vamos fazer. Que não se decida com emoção, mas, sim, com consciência, porque essa decisão
nos servirá no futuro.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra, pela ordem, ao

Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, quero também manifestar-me a

respeito do assunto abordado por V.Exa. Acho que os dois Parlamentares têm o direito, sim, de
apresentar suas emendas. Quem deve resolver isso é a área técnica e a assessoria da
Comissão. Repito: a área técnica deve resolver. Só temos que decidir aqui, Sr. Presidente, para
não ficarmos discutindo muito, se pode ou não apresentar emendas. A meu ver, podem e
devem, sim. S.Exas. exercem mandatos. Ainda está em discussão o Orçamento. Os
Relatores-Setoriais ainda não entregaram seus relatórios — eu mesmo não entreguei o meu.

Portanto, essa matéria não é nem motivo de muita discussão. A definição cabe à
Comissão e ao Plenário, que é soberano. S.Exas. têm, sim, Sr. Presidente, todo o direito de
apresentar emendas.

Em nome do PL, apelo para V.Exa., Sr. Presidente: assegure o direito de S.Exas. Ambos
os Parlamentares têm o direito de apresentar emendas, porque, como já disse, os Relatores-
Setoriais ainda não entregaram os relatórios. Sou a favor de que S.Exas. possam, sim,
apresentar emendas.

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

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, trata-se de uma questão regimental.
É só aplicar o Regimento. Aplicado o Regimento não há por que alguém questionar. O que o
Regimento estabelecer, V.Exa. terá que seguir.

Quero aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, para registrar o aniversário hoje da
nossa Secretária, Sra. Myrna Lopes Pereira. Peço uma salva de palmas porque ela merece o
carinho de todos nós pela competência e, sobretudo, pela maneira como assessora a
Presidência e todos nós. (Palmas.) Às vezes, até em prejuízo de si própria — entenderam? —,
pois aqui fica fora do horário de trabalho, pelas madrugadas, para tirar dúvidas, enfim,
auxiliando todos os membros da Comissão de Orçamento.

Parabéns, Sra. Secretária Myrna Lopes Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Presidência se associa a justa

homenagem à Sra. Secretária Myrna Lopes Pereira.
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Concedo a palavra ao nobre Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs.

Senadores, o assunto envolve duas nuanças. A primeira é formal: o prazo para apresentação de
emendas foi esgotado. Tendo sido esgotado o prazo, os dois Parlamentares que assumiram
depois não puderam apresentar emendas. O assunto, então, deve ser submetido à Comissão.
Não gostaria de infringir o Regimento formalmente, mas me parece que é um caso especial e
que caberia à Comissão decidir.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Exatamente. É isso o que estamos
fazendo, nobre Deputado Pedro Novais. Submetemos a questão à Comissão para evitar uma
decisão unilateral. Este ano foi atípico, com fatos que ninguém imaginava que pudessem
acontecer, mas ocorreram. Agora, temos de conviver com essas situações, não é?

Um Deputado, membro desta Comissão, foi cassado. Como o processo foi longo, a
suplente assumiu posteriormente ao prazo final da entrega das emendas. No outro caso, após o
Senador haver sido diplomado e empossado por esta Casa, houve uma nova decisão para que o
outro Senador apresentasse sua defesa para constar, porque o Senado Federal não poderia
revogar a cassação. Então, o Senado Federal convalidou o mandato de S.Exa. desde o dia 26.

Por isso, estou submetendo a questão ao Plenário. Solicito a todos a devida reflexão
para que se faça justiça. Não é natural que o Parlamentar fique aqui e no final não apareça
nem uma emenda de S.Exa. no Orçamento.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra para
complementar. No caso do Senador Gilvam Borges, se houver a concessão, pela Comissão, do
direito a S.Exa. de apresentar emendas fora do prazo, implica a anulação das emendas já
apresentadas pelo Senador Capiberibe. Apenas essa observação, porque acho que esse assunto
também tem de ser analisado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Pedro Novais,
neste caso vamos considerar inadmitidas as emendas do Senador Capiberibe para receber as
do Senador Gilvam Borges.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre

Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Obrigado, Sr. Presidente.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio ao Plenário para

ouvirmos o nobre Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, tenho apreço especial pelo

Senador Gilvam Borges.
O assunto é extremamente polêmico e o precedente seria altamente perigoso para esta

Comissão. Temos mil e uma formas de atender S.Exa. de acordo com o Regimento. Na verdade,
tenho minhas dúvidas se a Comissão tem poderes para se sobrepor a uma resolução do
Presidente do Congresso Nacional.

Não quero emprestar minha contribuição para que a Comissão cometa um erro; quero
emprestar toda minha boa vontade, meu esforço e meu carinho em busca de uma solução para
o caso. Tudo isso com respeito à área técnica do Orçamento, sem abrir uma exceção que
conflite com a resolução que norteia os prazos de emendas e a regulamentação do comitê,
enfim, que norteia o dia-a-dia desta Comissão.

É a observação que faço.
O SR. SENADOR GILVAM BORGES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR GILVAM BORGES - Sr. Presidente, é um caso excepcional. No dia 26

de outubro, tomei posse; portanto, antes da abertura do prazo para apresentação de emendas.
No dia 27 de outubro, fui eleito coordenador da bancada do Estado do Amapá. Nesse dia, fui
diplomado e empossado. Houve um vácuo devido a uma liminar apresentada. Obviamente,
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esse interstício foi resolvido, porque ontem fui empossado novamente. Tratava-se de um
interstício judicial.

Fui diplomado e empossado no dia 27 de outubro e eleito coordenador da bancada. Em
seguida, tive que passar ao Deputado Davi Alcolumbre a condição de coordenador para que
S.Exa. pudesse apresentar as emendas de bancada, enquanto o problema não era resolvido.

O Estado do Amapá não pode ficar prejudicado, porque o acompanhamento dessas
emendas é decisivo. Os Parlamentares sabem como funciona o processo de apresentação de
emendas. Além disso, a liberação é outra etapa dificílima, porque o acompanhamento ocorre
nos Ministérios. Como é que ficam essas emendas para o Amapá?

Solicito ao Plenário desta Comissão a excepcionalidade, porque se trata de um caso
realmente diferente. Fui diplomado e empossado. O mandato me foi entregue.

Sr. Presidente, trata-se de alteração de emenda. Nesse sentido, apelo para os colegas
deste Plenário: que S.Exas. sejam justos. O Amapá não pode perder o direito de apresentar
emendas. Meu Estado necessita delas e eu posso acompanhar o andamento de todas.

Mais ainda, o Senador João Capiberibe apresentou emendas quando se encontrava
afastado por atestado médico. Repito: S.Exa. estava de licença médica — mas isso também não
interessa, não vale; se já foi decidido, também não vale —, quando apresentou as emendas.

Sr. Presidente, é um direito nosso. Fui diplomado e empossado, antes da apresentação
do prazo de emendas. Está aqui o Deputado Davi Alcolumbre. S.Exa. liderava a bancada,
enquanto tentávamos resolver o problema.

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

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, em nome da Liderança do
Partido dos Trabalhadores, quero dizer que são dois casos absolutamente diferentes.

Ninguém está aqui para prejudicar mandatos parlamentares. Estamos nesta Casa, sim,
para defender nossos mandatos, de maneira transparente e legítima, e não é em momento
difícil como este que deixaremos de defendê-los.

Sabemos que o próximo ano será muito difícil para todos os Parlamentares. Quero,
portanto, endossar nosso apoio às reivindicações absolutamente legítimas desses dois
Parlamentares. Não poderão S.Exas. operar seus mandatos em relações diferenciadas no que
diz respeito aos demais Parlamentares.

Eu me sentiria desconfortável ao tratar de determinada situação e verificar outro colega
em posição menos favorecida.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está encerrada a discussão.
Vou fazer uma sugestão ao Plenário. V.Exas. concordariam com a submissão da

matéria ao Presidente do Congresso Nacional, porque a Resolução nº 1, no fundo, mesmo
sendo impeditiva, não é injusta, como abordou V.Exa.

Ela seria aprovada aqui, mas encaminharíamos um expediente à Presidência do
Congresso Nacional explicitando que esta Comissão achou por bem submeter a matéria ao
Presidente do Congresso, por se tratar de caso especial, ocorrido em um ano atípico, para que
S.Exa. desse seu veredito. (Pausa.)

Solicitaríamos também ao Senador Gilvam Borges e à Deputada Mariângela Duarte, na
sessão do Congresso Nacional, que levantassem essa questão para despacho pelo Presidente
Renan Calheiros. Conversarei com S.Exa. na sessão de hoje.

O SR. SENADOR GILVAM BORGES - Sr. Presidente, acredito que esta complexidade se
faz desnecessária, a partir do momento que nós podemos decidir neste colegiado “sim” ou
“não”. O Presidente está muito atribulado. Esta Comissão Mista deve decidir se “sim” ou se
“não”.

Tenho a ata. Fui diplomado e empossado. V.Exa. submete aqui à votação, e está
resolvido. Temos que encurtar caminhos. Porque vou ao Presidente Renan Calheiros, vou
defender minha posição, e tenho certeza de que os colegas vão aprovar, porque é um direito
líquido e certo.
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Podemos decidir aqui. É só submeter à votação, sem problemas. Para mim, seria até
mais cômodo ir ao Presidente Renan Calheiros, mas acho que os colegas têm condições de
decidir.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada
Mariângela Duarte.

 (O Presidente faz soar as campainhas.)
A SRA. DEPUTADA MARIÂNGELA DUARTE - Sr. Presidente, agradeço a deferência e a

delicadeza com que V.Exa. trata dessa questão desde ontem. Houve muita desinformação na
Casa.

Peço a atenção de todos os membros, titulares e suplentes, desta egrégia Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Vivemos a excepcionalidade de uma
situação, cujo tempo foi determinado pelo ritual da Casa Parlamentar, seja do Senado Federal,
seja da Câmara dos Deputados. No caso desta Deputada, eu conversei ontem...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Solicito que os acordos paralelos
sejam feitos posteriormente.

A SRA. DEPUTADA MARIÂNGELA DUARTE - Peço a atenção dos Parlamentares
porque estamos vivendo um drama aqui e seria muito interessante que V.Exas. pudessem nos
ajudar a decidir.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. me concede um aparte? V.Exa. não
estava aqui quando eu tentei solucionar o problema.

A SRA. DEPUTADA MARIÂNGELA DUARTE - Obrigada. Não, eu estou só pedindo... Eu
dependo dela...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
A SRA. DEPUTADA MARIÂNGELA DUARTE - Então, só pedi porque acho... Tenho

certeza do que V.Exa. pensa. Se fui indelicada, desculpe. Apenas isso.
Concluindo, no caso desta Deputada, o Deputado José Dirceu não apresentou

nenhuma emenda. Portanto, a verba de emendas do Deputado foi intocada. Não estou
entrando na verba de ninguém. Não estou ampliando a verba de ninguém, porque o Deputado
José Dirceu não apresentou uma única emenda. É isso que levo à consideração dos pares.
Conversei com o Presidente da Casa, mas acho que esta Comissão.... Quero saudar o outro
colega, não é só uma questão individual, é uma questão dramática.

Tenho certeza — pelo que já ouvi de diversos Deputados — que o ideal seria a decisão
de mérito da Comissão, no caso a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização. Muito obrigada a todos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos fazer uma consulta ao
Presidente do Congresso Nacional, para saber se é possível a votação na Comissão.

Passaremos agora à Ordem do Dia, com a votação dos créditos. (Pausa.)
A apreciação do  Projeto de Lei nº 45 vai demorar um pouco, porque foi apresentado um

adendo e ainda não deu tempo de tirar cópias. Depois de distribuídas, o projeto será votado.
Item 10 da Pauta nº 35.

Projeto de Lei nº 49/2005-CN, que “Abre ao Orçamento de
Investimento para 2005...”

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra pela ordem.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não terminou a discussão do Projeto de Lei nº

45. Temos que votar o PL nº 45. Ele está em discussão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nós suspendemos, porque o

Relator...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Está tudo acordado. É só votar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator entregou um adendo...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É. S.Exa. continuou a discussão de ontem para

hoje. Foi suspensa para hoje. Então, é o primeiro item da pauta. Ficou acertado ontem.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Esperamos apenas o adendo. Ele
está sendo copiado e será distribuído em seguida. S.Exa. acabou de apresentar o adendo. Para
não perder tempo, vamos prosseguir.

Projeto de Lei nº 49/2005-CN, que “Abre ao
Orçamento de Investimento para 2005, em favor de empresas do
Grupo PETROBRAS, crédito especial no valor total de
R$1.997.067.130,00 (um bilhão, novecentos e noventa e sete
milhões, sessenta e sete mil e cento e trinta reais) para os fins que
especifica”.

O Relator é o Senador João Ribeiro, a quem concedo a palavra.
Foram apresentadas 4 emendas ao projeto.
Com a palavra o Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, o PL da PETROBRAS foi

amplamente discutido e acordado.
Diante do exposto, tendo em vista a constitucionalidade, legalidade, juridicidade,

técnica legislativa e mérito da proposição, somos pela aprovação do PL nº 49, de 2005, e pela
rejeição das emendas apresentadas.

É o voto do Relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Apresentei dois destaques, Sr. Presidente.

Solicito a análise dos dois destaques que apresentei.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Mas não é nesse. É no outro.
Em votação na Câmara o Projeto de Lei nº 49, ressalvados os destaques.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Passamos aos destaques.
Destaque n° 1, de autoria do Deputado Pedro Chaves, à Emenda nº 1; e Destaque nº 2,

do Deputado Pedro Chaves, à Emenda nº 2.
Em discussão.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, apresentei os dois destaques, a

pedido do Deputado José Divino. Então, trago à apreciação do Relator a possibilidade de
aprovação desses destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão.
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, não tenho como acatar os

destaques. Portanto, rejeito os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator não aceita o destaque.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que votam com o Relator permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam o relatório do Senador permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item 3 da Pauta nº 37.

Projeto de Lei nº 50/2005-CN, que “Abre ao Orçamento de
Investimento para 2005, em favor de empresas do Grupo PETROBRAS,
crédito especial no valor total de R$4.250.770.393,00 (quatro bilhões,
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duzentos e cinqüenta milhões, setecentos e setenta mil e trezentos e
noventa e três reais) para os fins que especifica”.

Com a palavra o Relator, Deputado José Carlos Machado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Sr. Presidente, se V.Exa. me permitir,

naturalmente, com a permissão do Plenário, vou fazer a leitura apenas do voto.
Do exame do projeto verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos

constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito a sua
compatibilidade com as disposições da LDO/2005 e a sua conformidade com a Lei
Orçamentária para o exercício de 2005.

Não obstante o mérito e a relevância das proposições, optamos pela rejeição das
Emendas nº 1, 2, 3 e 5, com vistas a evitar a descaracterização do crédito proposto.

Somos pela aprovação parcial da Emenda nº 4 no valor de 30 milhões com o objetivo de
suprimir parcialmente o cancelamento da dotação do projeto de ampliação da malha de
gasodutos da região Nordeste.

Objetivamos com tal medida redirecionar a aplicação desses recursos para a construção
de ramal do gasoduto Catu-Pilar que deve abastecer os Municípios de Itabaiana e Lagarto,
assim como atravessar os Municípios de Areia Branca e Campo do Brito com extensão total de
63,8 quilômetros.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 50, na forma do
substitutivo em anexo.

É o voto, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.

Em votação, na Câmara dos Deputados, o relatório do Deputado José Carlos Machado.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item 11 da Pauta nº 35.

Projeto de Lei nº 51/2005-CN, que “Abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional,
crédito especial no valor de R$18.648.000,00 (dezoito milhões,
seiscentos e quarenta e oito mil reais), para os fins que especifica”.

Relator, Senador Valdir Raupp.
Como o Senador Valdir Raupp não está presente, peço ao Deputado Gilmar Machado

que leia o voto do Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Projeto de Lei nº 51 abre em favor do

Ministério da Integração Nacional crédito especial no valor de 18 milhões 648 mil reais.
Nosso voto é pela aprovação, nos termos do substitutivo apresentado.
Era o que tinha sido relatado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório. Com a
palavra o Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, o problema desse relatório é que

na página 4, na análise das emendas, ele se refere à Emenda nº 94, no valor de 2 milhões,
aprovada parcialmente. No entanto, na relação das emendas aprovadas que fazem parte dos
Anexos I e II não consta a Emenda nº 94.

Há, portanto, necessidade de esclarecer esse ponto.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem.
O que está em discussão é o Projeto de Lei nº 51?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o 51.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Mas o que foi relatado não é o 51, porque nós
temos um problema com a emenda do Deputado Virgílio Guimarães. Está no relatório? Como
ficou resolvido? Foi dividido?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Foi resolvido, Deputado Anivaldo.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Então, está o.k.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - No relatório, na Análise das Emendas

Apresentadas, ele diz: “Pela rejeição de todas as demais emendas, conforme determina o art. 31
da Resolução nº 1. Segue-se no Anexo II a relação das emendas rejeitadas”. No entanto, no
Anexo I, que se refere às emendas aprovadas, não consta a Emenda nº 94. Acho que há
necessidade de explicação do porquê se está omitindo a Emenda nº 94 que o Relator diz ter
sido aprovada parcialmente.

Era o esclarecimento que eu desejava ouvir.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, só para esclarecer.
Nessa Emenda ao Projeto de Lei nº 51 havia um recurso para Minas Gerais. Estamos

devolvendo, para chegar a um acordo. O Deputado Virgílio...
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Na realidade, Sr. Presidente, foi feito acordo

com a bancada de Sergipe. É bom frisar que os recursos saem da emenda da bancada de
Sergipe — por Sergipe ser pequeno todo mundo acha que está vindo de outro lugar. O Relator
Machado fez um acordo com a bancada de Sergipe acerca dos recursos a serem utilizados na
revitalização. Por esse acordo, parte dos recursos da bancada de Sergipe será utilizada para
atender uma demanda da bancada do Ceará; outra parte dos recursos será fruto de acordo
com a bancada de Minas Gerais.

Portanto, na realidade, para as bancadas de Minas Gerais, Sergipe, Ceará e Bahia, esse
acordo está contemplado.

Havíamos mencionado a utilização de um recurso na transposição. Não há problema
algum. As bancadas autorizaram a transferência de recursos para atender a obras específicas,
dentre elas a reconstrução de barragens, no caso do Ceará, e o atendimento a Minas Gerais e a
Sergipe.

Portanto, não há empecilho algum. O PL nº 51 pode ser votado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Bem esclarecida a matéria.
Com a palavra o Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, desculpe, mas não está bem

esclarecida.
O problema é que o relatório traz o anexo das emendas inadmitidas, o anexo das

emendas rejeitadas e não traz o anexo das emendas aprovadas parcialmente. É só esse o
problema. Segundo o assessor, não foi apresentado o anexo das emendas aprovadas
parcialmente, porque elas já estão mencionadas no item Análise das Emendas Apresentadas.

Não me parece uma solução muito boa, mas como está sendo esclarecido eu também
não posso objetar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, ouvi com atenção o Relator.

Disse S.Exa. que não poderia acatar emenda de qualquer natureza. Quando eu apresentei os
destaques, especialmente na área da integração, verifiquei que o Ministério não cumpriu nada
em relação às emendas de Parlamentares. Teve a maior dificuldade em rediscutir qualquer
crédito, qualquer suplementação para atender, inclusive, na área de defesa civil, as
necessidades dos Municípios.

Então, eu quero dizer ao Relator, ad hoc ou não, já que o Relator não está presente, que
na área da integração não há como abrir mão das emendas. Porque, na área da integração, não
há atendimento às emendas dos Parlamentares, inclusive no caso de calamidade pública.

Infelizmente, eu não vou abrir mão do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Sr. Presidente, ainda sobre esse tema.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro
Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, surgiu outra informação que me
parece grave. A consultoria informa que colocou a Emenda nº 94. E está aqui realmente no
original do parecer preparado pela consultoria:

“Deputado Virgílio Guimarães, Emenda nº 094:
construção da Barragem de Congonhas, inadmitida por contrariar o
art. 65, § 6º, da LDO”.

No entanto, no gabinete do Senador, essa informação foi omitida, e a emenda foi dada
como aprovada parcialmente.

Essa informação parece-me muito grave. Creio que esse parecer não poderia ser
colocado em votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, o que o Deputado Pedro

Novais apresenta talvez seja oriundo muito mais de uma informação de gabinete. Essa última
informação prestada por S.Exa. talvez fosse mais fácil de ser esclarecida a partir de opiniões.
Ou, então, a informação foi passada pelo gabinete.

Deputado Pedro Novais, em relação ao fato de a Emenda nº 94 não constar, ela está no
relatório. Não justificaria pegar um anexo exclusivamente para essa emenda. Até porque já
consta no corpo do relatório a posição assumida pelo Relator em relação à Emenda nº 94. Mais
ainda, os anexos trazem exatamente o que foi ou não admitido.

Tenho a impressão de que o problema está relativamente resolvido, já que o Deputado
levanta outra ponderação. O problema agora é só a respeito de uma informação. Eu acho que o
Relator poderia até esclarecer melhor.

Não acredito, Sr. Presidente, que essa questão possa inviabilizar o processo de votação.
Até porque, se houvesse indício de irregularidade, eu concordaria com o Deputado Pedro
Novais. Nós não poderíamos votar. Mas não é essa a questão.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu tenho uma sugestão
regimental a fazer. É uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra para a
questão de ordem.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A preocupação do Deputado Pedro Novais é
procedente e legítima, visto que votamos o relatório, mas aprovamos a lei, e dela fazem parte os
anexos, não o relatório.

Poderíamos fazer o seguinte: aprovamos, com a ressalva de que será feito pela
assessoria técnica um anexo específico em que entre a suplementação das emendas aprovadas
no item do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer da Comissão é
conclusivo. Ele não pode ser aprovado condicionado à decisão de outra instância, só do
Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra, Deputado Zé

Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, em relação a esse projeto de lei,

tanto a bancada de Sergipe, quanto a do Ceará e de Minas Gerais sentaram-se com o Relator.
Na realidade, houve acordo no sentido de atender a demanda de obras tópicas no Ceará,
Sergipe e Minas Gerais que precisavam ser atendidas.

Talvez, visto que estava sendo aprovado esse acordo pelas 3 bancadas, na pressa houve
algum equívoco. Mas, na realidade, está tudo certo.

Peço que a matéria seja votada, porque se trata de emenda que atende obras de
melhoria para o Brasil.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero colaborar. Eu acho que o
nosso decano, o competente companheiro Pedro Novais, apresentou aqui uma situação grave.
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Todos temos vontade de fazer um ajuste. Então, deveríamos proceder como estamos fazendo
em relação ao Crédito nº 45. Dar-se-ia tecnicamente a forma correta lá, e o projeto voltaria
para ser votado depois. Senão, da forma como está aqui, automaticamente estamos votando de
forma irregular.

Tecnicamente, se estiver correto, vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A assessoria informa que

comunicou ao Relator que, por se tratar de crédito especial, a emenda não poderia ser
admitida. Mas o Relator ignorou isso e admitiu-a.

Então, lamentavelmente, a minha posição é de manter o Regimento, de considerar
inadmissível a emenda.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, eu me lembrei da discussão
que houve entre o Deputado Zé Gerardo e o Senador Arthur Virgílio na Mesa, da qual
participei. Não me lembrava que esse era o Projeto de Lei nº 51. Isso é independente da posição
que V.Exa. está adotando.

Quero apenas retirar o destaque, porque foi objeto de acordo entre Minas Gerais, Ceará
e Sergipe.

Por outro lado, creio que V.Exa. revela uma posição muito interessante. O relatório tem
que estar completo e ser de conhecimento de todos. Não podemos abrir precedente de qualquer
natureza, para votar matéria em que falta uma parte e não foi entendida pelo Plenário desta
Casa.

O que foi aprovado?
Somos a favor de retirar as emendas do PMDB para se aprovar o relatório, desde que ele

esteja completo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputada, eu tenho todo o

interesse de que essa situação, que foi profundamente injusta, seja corrigida. Apenas o
Regimento diz que a forma de emenda não poderia ser essa.

Concedo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, já falei tantas vezes sobre o

assunto, mas nem sempre as pessoas têm clareza.
Quando houve a inviabilização das obras de transposição do São Francisco, os recursos

que não foram aplicados lá foram destinados, pelo Ministério do Interior, hoje chamado
Ministério da Integração Nacional, para a obra de Congonhas. Trata-se de 20 milhões. Esses
recursos foram anunciados, empenhados, etc. Depois, não se sabe bem por causa de quem,
houve o cancelamento sob o argumento absurdo de que Minas Gerais não poderia receber
esses recursos, porque não eram da Região Nordeste. Vinte milhões foram anunciados. O valor
entrou no SIAFI, foi empenhado, foi feito e, depois, cancelado. O Ministério voltou atrás.

Nós, da bancada fomos atrás do Ministro Paulo Bernardo, que disse não haver qualquer
obstáculo. O Ministério da Integração Nacional havia argumentado que essa era a disposição
do Ministério do Planejamento.

Eu não sei o que acontece ou o que deixa de acontecer.
Segundo disse, esse recurso já estava empenhado. Eu não tenho nada contra o Ceará

nem contra Sergipe, pelo contrário. Sei que se tratava de obra de transposição. Foi
disponibilizado para obra no Ceará? Ótimo. Mas eu sei que se apresentou essa possibilidade de
haver uma composição na emenda. Se isso não for possível, que o Ministério venha até aqui
dizer como deve ser feito.

Não é possível a bancada de Minas aceitar essa situação. Ou o Ministério vem dizer
como é possível resolver esse assunto que ele mesmo criou, ou nós não vamos aceitar essa
situação.

Eu não sei se é legal ou ilegal. Sei apenas que há vários precedentes. Eu mesmo já
relatei um que passou. Portanto, precedente existe. Se é ou não regimental, não sei. Sei que
quando é votado, vira lei, entra em vigor e é executado.

Se o Ministério tiver outro caminho, se a equipe técnica tiver outro caminho, apontem.
Porque o único caminho que a bancada de Minas Gerais não vai aceitar é o Estado arcar com o
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prejuízo. Com prejuízo financeiro, já estamos, porque eram 20 milhões, aceitamos 2 milhões,
para não haver o precedente político de ficarmos fora do recurso da transposição por aquele
argumento que vem agora secundado por outro argumento que pode ter o seu fundamento
técnico, mas precedentes existem muitos. Eu sei de vários e posso apresentá-los.

Sr. Presidente, se V.Exa. der esse resultado, está ótimo, se for regimental, maravilhoso,
mas não vamos aceitar. Apenas isso. Porque a matéria será decidida pelo voto, e qualquer
matéria referente a esse Ministério, aqui ou em Plenário, seremos contra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Efetivamente, Minas Gerais está sofrendo grande discriminação. Lá começa o São

Francisco, lá está a região mais pobre, banhada pelo Jequitinhonha.
Tenho consciência de que estou infringindo o Regimento, excepcionalmente. Mas estou

sendo justo.
Então, submeto ao Plenário o relatório, para votação, ressalvados os destaques. E a

manifestação da Casa será respeitada.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sou coordenador da bancada de Minas,

não poderia aceitar posição diferente. Sendo esse o encaminhamento, estamos de acordo, para
o bom andamento dos trabalhos. Vamos ter um convívio adequado com o Ceará, Sergipe e
demais Estados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro inadmitidas as emendas
nºs 39 a 53, 74, 75 e 96, sugeridas pelo Relator, conforme estabelecido no art. 8º, letra “o”, do
Regulamento Interno da Comissão.

Em votação na Câmara, ressalvados os destaques.
Em votação o relatório.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sou contra, Sr. Presidente. Quero que meu voto

seja registrado em ata.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aprovado, contra o voto do

Deputado Anivaldo Vale.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Vamos aos destaques.
Há 4 destaques do Deputado Miguel de Souza. Destaques nºs 7, 8, 9 e 10.
Com a palavra o Deputado Miguel de Souza.
O SR. DEPUTADO MIGUEL DE SOUZA - Sr. Presidente, os destaques são de interesse

do companheiro Welinton Fagundes, do Estado de Mato Grosso. Devido às fortes enxurradas
havidas este ano, propõe-se ajudar alguns Municípios na recuperação com valores simbólicos.

Por isso, pedimos a aquiescência do Relator e dos companheiros para atender os
destaques do companheiro Welinton Fagundes.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para oferecer parecer, concedo a
palavra ao Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Faço um apelo ao Deputado Miguel de Souza.
Aprovaríamos o Destaque nº 7 e S.Exa. abriria mão dos demais.

Deputado Zé Gerardo, essa é a proposta que estou fazendo ao Deputado, gostaria que
S.Exa. se posicionasse sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Miguel de Souza.
O SR. DEPUTADO MIGUEL DE SOUZA - Deputado Gilmar, o Destaque nº 7 não é

nosso.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Está aqui, Deputado Miguel de Souza.
O SR. DEPUTADO MIGUEL DE SOUZA - Qual a emenda?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Emenda nº 83.
O SR. DEPUTADO MIGUEL DE SOUZA - No protocolo estava constando o contrário. Se

é para fazermos um acordo, tudo bem. Então aprovamos o Destaque nº 7.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, acolho o Destaque nº 7 e o
Deputado retira os demais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Acatado o Destaque nº 7.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os demais destaques foram retirados.
Com a palavra o Deputado José Chaves.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, ontem encerramos a sessão numa

divergência política sobre o PL nº 45, mas já houve acordo e peço a V.Exa. que o inclua para
ser votado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, será votado agora.
Item 2 da Pauta nº 35.

Projeto de Lei nº 45/2005-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor dos Ministérios da Ciência Tecnologia, de Minas e Energia,
do Meio Ambiente e da Defesa, crédito suplementar no valor global de
R$118.610.131,00 (cento e dezoito milhões, seiscentos e dez mil, cento e
trinta e um reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”.

Relator, Deputado José Chaves.
Foram apresentadas 37 emendas.
Voto favorável, nos termos do substitutivo apresentado.
Com a palavra o Relator, Deputado José Chaves.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, questão de ordem. Quero ter

em mão os relatórios dos projetos que serão discutidos e votados. Peço a V.Exa. que solicite à
Secretaria que me entregue.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, o relatório desse projeto foi
entregue ontem, para conhecimento de todos. Houve divergência quanto ao acatamento de 4
emendas, 2 da Deputada Rose de Freitas e 2 do Deputado Anivaldo Vale. Foram acatadas as
emendas, houve acordo e, por isso, peço a V.Exa. que coloque em votação, assim que forem
atendidas as exigências do outro Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório,
juntamente com o adendo.

São declaradas inadmitidas as Emendas nºs 1 a 5, 8 a 10, 12 a 15, 24 a 30, 33 a 35 e
37, sugeridas pelo Relator, como estabelecido no art. 8º, letra “o”, do Regulamento Interno da
Comissão.

Foi entregue um adendo pelo Relator nesta data e já está à disposição.
Em votação na Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado o relatório na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada a matéria no Senado.
Vamos ao adendo.
Passaremos aos destaques.
Destaques de nºs 1 a 6, do Deputado Anivaldo Vale.
Deputado Anivaldo Vale, V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, a matéria é objeto de acordo com

o Relator. S.Exa. já acatou os nossos destaques e vai apenas registrar o que está acatando.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Anivaldo Vale retira os
destaques.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não retiro. S.Exa. está acatando, dentro do
adendo, os 2 destaques objeto das Emendas nºs 19 e 21. Os outros eu retiro.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para um
esclarecimento.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu retiro todos os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Anivaldo retira os

destaques?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Retiro os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaques nºs 7 e 8, da Deputada

Rose de Freitas.
A Deputada Rose de Freitas tem a palavra.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Retiro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A nobre Deputada retira os

destaques.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço ao Relator José Chaves

um esclarecimento em relação ao Destaque nº 45. Na realidade, S.Exa. apresentou um adendo
e, do adendo, acatou 4 emendas — 2 do Deputado Anivaldo e 2 da Deputada Rose de Freitas.

Faço apenas o registro de que talvez o acordo tenha sido produzido. Mas, ao
cancelarmos principalmente 1 milhão para o Sistema de Comunicação Via Satélite — até
insisto com o Deputado Anivaldo Vale porque sei da importância e tenho compreensão —,
estaremos retirando recurso de uma atividade preponderante.

Chamo a atenção dos Srs. Deputados para um fato. Recentemente ocorreu aquele
problema na cidade de New Orleans, com a clara e completa impossibilidade de ação imediata
no aspecto da comunicação. O problema será resolvido exatamente com uma intervenção,
usando o satélite, que vai contar com a participação inclusive de empresa brasileira
consorciada naquele tipo de atividade.

Esse sistema de comunicação via satélite no País é preponderante. Nós temos 50% de
ociosidade nesse sistema e vemos cada vez mais reduzido o volume de recursos para atender à
demanda, principalmente para disponibilizar o atendimento às comunidades mais carentes no
País.

Registro que vou concordar, até porque não há outro jeito, mas trata-se do
cancelamento de 1 milhão, o que nos vai prejudicar muito numa das áreas que já vem sofrendo
vários cortes e enfrentando sérios problemas.

Portanto, vou concordar, mas registro meu voto, porque a situação é preocupante,
levando-se em consideração, creio, que tanto as emendas do Anivaldo, quanto as da Rose se
referem a áreas estratégicas, tratam de resíduos e de meio ambiente, e, portanto, são
fundamentais. Esse corte de 1 milhão nos prejudica consideravelmente em uma das áreas
estratégicas do País que já passa por muita dificuldade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Walter Pinheiro, serão
registradas em ata as importantes considerações de V.Exa., mas o projeto já foi votado com os
respectivos destaques.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero apenas esclarecer ao
Deputado. Não houve um corte; houve um remanejamento, de acordo com as Forças Armadas.
As 3 Forças Armadas aqui representadas aceitaram fazer remanejamento de 1 milhão. Louvo a
preocupação do Deputado, mas não houve um corte. Fizemos um acordo político maior, que
atendeu a todos. Era apenas esse o esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria será registrada em
pauta.

Item 14 da Pauta nº 35.
Projeto de Lei nº 56/2005-CN, que “Abre ao

Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e
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Energia e dos Transportes, crédito especial no valor global de
R$50.078.000,00 (cinqüenta milhões, setenta e oito mil reais), para
os fins que especifica”.

Relator, Deputado José Rocha.
Foram apresentadas 45 emendas.
S.Exa. vota pelo desmembramento da proposição original, constituindo 2 projetos

autônomos: o Projeto de Lei nº 56, de 2005, contemplando a unidade orçamentária vinculada
ao Ministério de Minas e Energia, com crédito especial no valor global de 23 milhões, 898 mil
reais; e o Projeto de Lei nº 56-A, de 2005, contemplando as unidades orçamentárias vinculadas
ao Ministério dos Transportes, com crédito especial no valor global de 26 milhões, 180 mil
reais.

O Relator foi favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 56, de 2005, ficando o Projeto de
Lei nº 56-A, de 2005, para deliberação posterior da Comissão.

Concedo a palavra ao Relator, Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Ilustre Presidente, Senador Gilberto Mestrinho,

V.Exa. me incumbiu da difícil tarefa de apresentar parecer ao Projeto de Lei nº 56, de 2005,
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia e dos
Transportes, crédito especial no valor global de 50 milhões, 78 mil reais, para os fins que
especifica.

Como foi lido, são créditos que se destinam a 2 Ministérios, o de Minas e Energia, no
valor de 23 milhões, 898 mil reais, e o dos Transportes, no valor de 26 milhões, 180 mil reais.

A esse projeto de lei foram apresentadas 45 emendas. Todas elas dizem respeito à área
de transportes. À área de Minas e Energia não foram apresentadas emendas. Como o projeto se
tornou um pouco complicado em relação a essas emendas apresentadas à área de transportes,
apresento inicialmente um parecer pelo desmembramento do projeto no Projeto de Lei nº 56,
relativo ao crédito especial do Ministério de Minas e Energia, e no Projeto de Lei nº 56-A,
relativo ao Ministério dos Transportes.

Apresento voto pelo desmembramento e pela aprovação do PL nº 56, ficando o PL nº 56-
A para deliberação posterior desta Comissão...

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem. Não concordo com
isso.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - ...após entendimento com os Srs. Deputados que
apresentaram emenda, para discussão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo, o Relator está
lendo o relatório e não cabe aparte. Na hora da discussão, faça sua intervenção.

(Não identificado) - Essa 56 não atende vocês.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Terminou, Deputado? (Pausa.)
Terminada a leitura do relatório, coloco-o em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, coloco-o em votação...
(Não identificado) - Sr. Presidente, e as emendas? Apresentamos emendas, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ...ressalvados os destaques.
Em votação na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, em que pé está a votação? É do

PL nº 56?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está em votação o relatório do

Relator.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Essa é a questão da ANP ou do Ministério?
(Não identificado) - Do Ministério de Minas e Energia.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Concordo.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o acordo sugerido ontem foi

no sentido de que votássemos o relatório sobre o Ministério de Minas e Energia e não o dos
Transportes, porque há muitos problemas, inclusive com utilização de emendas de bancada.
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Sr. Presidente, este é o encaminhamento do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto, exatamente.
Aprovado o relatório, automaticamente estará desmembrado.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado, ressalvados os destaques.
Há destaques a discutir.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, não existem destaques a este

projeto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não?!
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Não existem destaques.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Existe destaque, sim.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Não. Para o 56, não. Para o 56-A, existe.
(Não identificado) - O 56 tem destaque, sim.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Não existe emenda ao PL 56, mas sim ao PL 56-A.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, a Comissão vota o

parecer.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - No projeto, não. A seguir, vamos

mostrar...
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Concluído?!
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É que todos os destaques se

referem ao 56-A, que ficará para outra oportunidade.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Correto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, por enquanto, estão

inadmitidas. Quando vier o processo, eles serão incorporados.
Portanto, a matéria foi aprovada nas 2 Casas.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, agradeço a todos os Parlamentares

que concordaram com essa nossa proposta, aprovando-a.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item 4 da Pauta nº 37.

Projeto de Lei nº 57/2005-CN, que “Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor de R$39.242.218,00
(trinta e nove milhões, duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e
dezoito reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”.

Relator, Senador Magno Malta.
Foram apresentadas 33 emendas.
Voto favorável, nos termos do projeto.
Concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, diante do exposto, tendo em

vista a constitucionalidade, legalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito da proposição,
sou pela aprovação do PLN nº 57, de 2005, e pela inadmissão das Emendas nºs 7, 17 e 24 e
pela rejeição das demais emendas.

Esse é o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório é favorável.
Declaro inadmitidas as Emendas nºs 7, 17 e 24, sugeridas pelo Relator, conforme

estabelecido no art. 8º, letra “o”, do Regulamento Interno da Comissão.
Foram apresentados destaques. (Pausa.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, estamos votando o Crédito 57.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim, o 57.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - São recursos para pagamento de despesas

com plano de saúde e aumento de capital da CODESA; assistência médica e odontológica de
servidores da VALEC; auxílio-alimentação e auxílio transporte da ANTT.

Essa é uma das questões do Estado de Roraima.
O PFL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o nosso Relator vai ler, mas já

estou adiantando nosso voto para acelerar os trabalhos, tendo em vista a necessidade de
votação no plenário da Câmara, especialmente da matéria relacionada aos agentes de saúde,
que tem a chancela do nobre Deputado Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço apenas 1 minuto do Plenário
para a questão da Deputada Mariângela Duarte e do Senador Gilvam Borges.

Consultamos a Presidência do Congresso Nacional sobre o assunto e a resposta é a
seguinte: o que a Comissão decidir será acatado.

Em votação a solicitação da Deputada Mariângela Duarte sobre o direito de apresentar
emendas. Porque o ex-Deputado José Dirceu não apresentou emendas e a Deputada
Mariângela se acha no direito de apresentar.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O mesmo caso é o do Senador Gilvam Borges.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Vamos apenas declarar inadmitidas as emendas do ex-Senador João Capiberibe, para

que o Senador Gilvam Borges possa apresentar as suas emendas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, só para esclarecer. Então, o

Senador Gilvam vai ter o direito de apresentar emendas agora?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - S.Exa. e a Deputada Mariângela

Duarte.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Mas essas serão canceladas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, tenho uma amizade de muitos

anos com o Senador Gilvam, Constituinte como eu, e votaremos em sua homenagem. Mas
registro que esse é o precedente mais perigoso que esta Comissão apoiou hoje.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputada, permito divergir.
Estamos vivendo um momento especial na vida do Congresso Nacional e não podemos
demonstrar qualquer atitude aqui que cerceie a atividade do Parlamentar. Os Parlamentares
têm direito a apresentar emendas. O Parlamentar não pôde estar aqui porque teve seu
mandato indevidamente suspenso por chicanas em tribunais. E, além de sofrer 2 ou 3 anos,
ainda não ter direito sequer a apresentar emendas?! Agora, ao chegar ao Amapá, vão dizer:
“Você foi Senador, ganhou, e não apresentou nenhuma emenda enquanto o cassado apresentou?
Isso não está certo”.
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A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Então, Sr. Presidente, renovo aqui, já que
V.Exa. está tão compreensivo, como aliás sempre foi, o pleito no sentido de que V.Exa. também
consiga resolver o problema de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O
recurso que fizemos foi parar na mão do Presidente Renan Calheiros e não mais voltou a esta
Comissão. Assim, peço a V.Exa. que, na condição de Presidente desta Comissão, faça uma
cobrança, pois são 4 Estados prejudicados pelo equívoco de um Deputado. Falo de prazo,
também.

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

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, gostaria de argumentar
com a Deputada Rose de Freitas porque o problema, ao que me parece, é que o prejudicado
seria o Estado. Esse é o princípio. Na medida em que se cerceasse e a penalidade fosse apenas
para o Parlamentar que tenha perdido o prazo, seria aquele famoso ditado: “A lei não protege a
quem dorme”, a quem perde prazo. Mas, no caso, houve razão, e o prejuízo seria do Estado, que
ficaria com recursos a menos. Creio ser isso.

Parece-me também que esse princípio se aplica. Eram 4 Estados, e houve mal-
entendido a respeito de um deles. Esse mesmo princípio creio que poderia ser estendido à
emenda regional. É o meu entendimento.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para me desculpar. Sou uma pessoa
normalmente muito calma, mas aquele assunto de Minas Gerais realmente irrita a todos os
mineiros. Afinal, defendemos o nosso Estado, sobretudo o seu semi-árido. Não é meu estilo ser
ríspido ao usar a palavra. Vejo carradas de razões para ser até mais enfático, mas
principalmente me dirigindo a V.Exa., realmente, eu poderia ter sido um pouco mais lhano. É o
que eu teria a acrescentar.

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

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

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, quero fazer 2 indagações.
Primeira: começou a Ordem do Dia no plenário. V.Exa. irá suspender esta sessão? A que hora
retornaremos?

Segunda: iremos ter sessão na próxima semana? Caso positivo, V.Exa. irá convocar
reuniões para deliberações ou apenas ficaremos com as sessões do Congresso Nacional?

Gostaria que V.Exa. manifestasse ao Plenário o que está decidido, para que pudéssemos
nos preparar.

São essas as 2 indagações que faço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Oficialmente, o ano legislativo se

encerra hoje. Não houve ainda ato de convocação nem de prorrogação. No entanto, não pode
haver afastamento dos Parlamentares enquanto o Orçamento não for aprovado, salvo no caso...

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não pode haver recesso enquanto o Orçamento

não for votado. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Faço um apelo à Comissão para

que façamos, até a próxima terça ou quarta-feira, na conveniência dos Parlamentares, uma
reunião aqui, pois as matérias aprovadas nesta Comissão serão submetidas à Comissão
Representativa do Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.

 O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vamos concluir a votação para, depois,
voltarmos a esse assunto, porque falta terminar os Projetos de Lei nº 57 e 64. Assim,
terminaríamos a pauta acordada e, depois, voltaríamos a essas coisas mais polêmicas.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale, isso
poderia até ser feito hoje, mas estamos na expectativa de que haja Ordem do Dia na Câmara
dos Deputados. Se todos concordarem, votaremos os 2 projetos.

(Não identificado) - Concordamos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Claudio Cajado

suspende a...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Deputado Claudio Cajado, V.Exa. concorda?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concorda V.Exa.?
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, se estamos votando o Projeto

de Lei nº 57...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não ouvi, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. pediu a suspensão da

sessão por causa da Ordem do Dia. Queremos saber...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ...se V.Exa. concorda, para

podermos encerrar.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - S.Exa. concorda. Vamos votar!
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sem obstrução. Eu estou light, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaques ao Projeto de Lei nº 57.
Concedo a palavra ao Senador Magno Malta, para relatar. (Pausa.)
S.Exa. está ausente.
Concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado. (Pausa.)

Projeto de Lei nº 57/2005-CN, que “Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor de R$39.242.218,00
(trinta e nove milhões, duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e
dezoito reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”.

Relator, Senador Magno Malta.
(Não identificado) - V.Exa. já colocou esse projeto em votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É verdade, já o votamos.
Faltam somente os destaques. (Pausa.)
O Destaque nº 2 é do Deputado Amauri Gasques.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Só preciso ver os destaques, porque já

tínhamos encerrado a discussão desse projeto. Já estamos nos destaques.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sim, mas preciso ver se vou acolher ou não.
 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Amauri Gasques tem a

palavra.
O SR. DEPUTADO AMAURI GASQUES - É o destaque encaminhado pelo nosso Líder

Sandro Mabel, visando à construção do trecho rodoviário Cocalzinho—Niquelândia na BR-114,
no Estado de Goiás.

Gostaríamos que o Relator e os nossos pares reconsiderassem e atendessem essa
emenda, em vista da importância da construção desse trecho para não só dar mais segurança
aos que lá transitam, mas também para o próprio desenvolvimento do Estado, Sr. Presidente.

Por tudo isso, pedimos aos nobres pares que acatem essa emenda.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, com relação ao Destaque nº 2

apresentado pelo Deputado Sandro Mabel, proponho um entendimento. Acho que podemos
ajudar a atender, mas não posso fazer o cancelamento de 10 milhões de reais do Estado de
Roraima e recolocar isso para Goiás.
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(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pelo menos a Emenda nº 23 que está aqui é

esta.
O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - É essa mesma.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É essa.
O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Sr. Presidente, nós, de Roraima, não concordamos. É

impossível isso. Vai tirar tudo! Vai acabar com o recurso, que é de obra em andamento. É um
absurdo tirar dinheiro de obra em andamento do meu Estado!

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O que eu quero exatamente é propor aos

companheiros...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sim, mas o Presidente pediu para ir de um

por um.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Vejam bem. Gostaria que as bancadas de

Roraima e Goiás se entendessem. Não posso parar uma obra de 10 milhões em um Estado e
passar o dinheiro para outro. Isso não é possível. Queria fazer uma proposta de entendimento
aqui para que pudéssemos fazer uma divisão, se me permitirem, como mineiro. Vamos fazer
um entendimento.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exato. Se pudéssemos fazer meio a meio,

metade para cada um...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sugiro aos Deputados Gilmar

Machado e Amauri Gasques que suspendamos a votação desses destaques por agora,
enquanto se tenta um acordo.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Presidente, já existe acordo para votar este
PL.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - São muitos os destaques para
encerrar os projetos.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Já existe acordo para votar os destaques, Sr.

Presidente. Podemos votar esse PL agora. Há acordo formalizado. Trata-se de uma questão
interna do PL, que já está resolvida. Esse acordo já é bem feito. Conseguimos acertar com a
Oposição para fechá-lo. Surgiu um destaque, agora. Entretanto, acho que temos condições de
votar agora. Os 2 destaques que estão na mão do Relator já foram acordados para serem
aprovados.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, eu quero...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, são 12 destaques.

Então, deixaremos...
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Existe acordo para aprovação de 2 deles.
(Não identificado) - Destaque da minha bancada. Não teve jeito antes.
(Não identificado) - O PL vai obstruir a votação do Ministério dos Transportes, se estou

entendendo bem?
(Não identificada) - Vem ajudar, pelo amor de Deus.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item 17 da Pauta nº 35.

Projeto de Lei nº 62/2005-CN, que “Abre ao
Orçamento de Investimento para 2005, em favor de diversas
empresas estatais, crédito suplementar no valor total de
R$214.953.182,00 (duzentos e quatorze milhões, novecentos e
cinqüenta e três mil, cento e oitenta e dois reais) e deduz o
Orçamento de Investimento, de diversas empresas, no valor global
de R$1.295.213.312,00 (um bilhão, duzentos e noventa e cinco
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milhões, duzentos e treze mil, trezentos e doze reais), para os fins
que especifica”.

Relator, Deputado Geraldo Resende.
Foram apresentadas 16 emendas.
O Relator é favorável, nos termos do projeto.
Peço ao Deputado José Chaves que faça a leitura.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Vamos ao voto, Sr. Presidente.
Do exame do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos

constitucionais e os preceitos legais, pertinentes em particular no que diz respeito à sua
compatibilidade com as disposições da LDO/2005 (Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004) e a
sua conformidade com a Lei Orçamentária para o exercício de 2005 (LOA/2005 — Lei nº
11.100, de 25 de janeiro de 2005).

Em atendimento ao art. 30, inciso 2 da Resolução nº 1, de 2001 do Congresso Nacional,
consta em anexo a execução orçamentária recente, acumulada até o mês de setembro, dos
subtítulos objeto de suplementação (Anexo 1) no crédito suplementar em análise.

Comunicamos ao Presidente desta Comissão a inadmissibilidade da Emenda nº 1, por
contrariar o inciso I do art. 29 da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, ao
contemplar subtítulo na unidade orçamentária prevista no projeto de lei, e da Emenda nº 2,
por contrariar o § 1º do art. 29 da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, ao propor a
criação de subtítulos novos em projeto de lei de crédito suplementar.

Não obstante o mérito e a relevância das proposições, optamos pela rejeição das
Emendas de nºs 3 a 16, com vistas a evitar descaracterização do crédito proposto.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 62, de 2005, do
Congresso Nacional, na forma proposta pelo Poder Executivo.

Este é o voto do Relator, Deputado Geraldo Resende, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
Declaro inadmitidas as Emendas nºs 1 e 2, sugerido pelo Relator, conforme estabelecido

no art. 8, letra a, do Regulamento Interno da Comissão.
O relatório está em discussão.
Não há destaques.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra para discutir, em votação na Câmara

dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item 18.
(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem Sr. Presidente. Só ficou

faltando o de nº 57.
(Não identificada) - Sr. Presidente, os destaques do 57.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item 18 da Pauta nº 35.

Projeto de Lei nº 63/2005-CN, que “Abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração
Nacional, crédito suplementar no valor global de
R$86.055.215,00 (oitenta e seis milhões, cinqüenta e cinco
mil, duzentos e quinze reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.”

Relator, Deputado João Leão.
Foram apresentadas 63 emendas.
O voto é favorável.
Com a palavra o Sr. Relator.
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O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no exame do
projeto verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos
legais pertinentes, em particular no que diz respeito à sua compatibilidade com o Plano
Plurianual 2004/2007 (Lei 10.933, de 11 de agosto de 2004), e a sua conformidade com as
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2005.

Das emendas apresentadas, proponho a inadmissão das de nºs 3 a 20, 31, 33, 34, 36 a
38, 43 a 45 e 61, por contrariarem as normas regimentais, e a aprovação das Emendas nºs 2,
24 e 25, e a aprovação parcial das Emendas de nºs 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 39, 40,
41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 52 a 60, 62, 63, e a rejeição das Emendas nºs 1, 28 e 51.

Isso posto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 63, de 2005-CN, com as alterações
decorrentes das emendas aprovadas parcialmente na forma do substitutivo em anexo.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2005.
Relator, Deputado João Leão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro inadmitidas as Emendas

nºs 3 a 20, 31, 33, 34, 36 a 38, 43 a 45 e 61, sugeridas pelo Relator, na forma do art. 8º, letra
“o”, do Regulamento Interno da Comissão.

Em discussão o relatório.
Com a palavra o Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, sou autor de 2 destaques relativos

às Emendas nºs 46 e 47, de autoria do Deputado Zé Gerardo.
Peço ao Relator que acate esses destaques nos valores propostos pelo autor das

respectivas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Pedro Novais, é uma

defesa antecipada do destaque. Votaremos primeiro o projeto, ressalvados os destaques; a
seguir votaremos os destaques.

Em votação o relatório na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado, ressalvados os destaques.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado, ressalvados os destaques.
Passaremos aos destaques.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É sobre esta matéria?
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Não.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então vamos aguardar um pouco.
Em votação o Destaque nº 1, do Deputado Zé Gerardo, indicado pelo Deputado Pedro

Novais.
O que o Relator diz a respeito da Emenda nº 47?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, eu gostaria muito, mas muito mesmo

de atender aos destaques do Deputado Zé Gerardo, mas fomos ao máximo do que poderíamos.
Atendemos ao Deputado, no âmbito Ministério da Integração Nacional, para construção e
recuperação de obras de infra-estrutura no valor 1 milhão de reais. Infelizmente, não temos
mais recursos para atendê-lo.

Dessa forma, rejeito os destaques, com as mais sinceras desculpas ao Deputado Zé
Gerardo, principalmente ao Deputado Pedro Novais, que está indicando esses destaques.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, nosso pleito junto ao Relator é no
sentido de que ele aumente os valores aprovados, porque são muito pequenos com relação às
dificuldades que têm os Municípios aos quais se referem as Emendas nºs 46 e 47.

Solicito ao Relator que coloque, pelo menos, 1 milhão em cada emenda. Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, eu gostaria muito de poder atender.

Infelizmente, não temos condições de cortar as matérias que já cortamos nesse Orçamento.
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Fizemos acordo com todos os Parlamentares, mostrei aos Deputados que esse relatório
foi um dos que mais atendeu a emendas. Cancelei mais de 20 milhões de reais para atender a
todas as emendas dos Parlamentares que pudessem ser admissíveis. Não deixei um único de
fora.

Dizia meu velho pai: “Quando não há, até o rei perde”. Infelizmente, o rei, que é o
Deputado Zé Gerardo, perderá agora.

Rejeito todos os destaques, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Nobre Relator, eu pediria que V.Exa. atendesse

pelo menos um destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem que rejeitar um a um.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Onde estão os destaques, Sr. Presidente? Eu não os

recebi.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaque nº 2.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação os Destaques nºs 1 e 2,

pela rejeição.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado na Câmara, não vai ao Senado.
Deputado Miguel de Souza, Destaques nºs 3 e 4, do Deputado Welinton Fagundes.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Rejeitados, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Rejeitados.
Em votação na Câmara, em bloco.
Os Deputados que aprovam a rejeição permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada a rejeição.
Deputado Pedro Chaves, Destaques nºs 5 e 6. (Pausa.)
Pela rejeição.
Em votação em bloco, na Câmara.
Os Srs. Deputados que rejeitam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada a rejeição.
Destaque nº 7, do Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu pediria, Sr. Presidente, que o nobre Relator

visse com carinho esse destaque. S.Exa. aprovou a emenda parcialmente. Mas assim não é
possível executar o projeto contemplado na mesma. Peço a S.Exa. um pouco mais de boa
vontade, visto que não fiz um trabalho junto à Relatoria.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu gostaria muito, mas muito mesmo, Sr. Presidente,
de poder atender ao Deputado Claudio Cajado. O Deputado Claudio Cajado é uma das grandes
figuras desta Comissão.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não me dê elogios, não! Aprove a minha
emenda.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Trata-se de Parlamentar de primeira grandeza. Mas,
infelizmente, sou obrigado a rejeitar o destaque de S.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela rejeição.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado, não vai ao Senado.
Item 19 da Pauta nº 35.

Projeto de Lei nº 64/2005-CN, que “Abre aos Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$122.846.972,00 (cento e vinte e dois milhões, oitocentos e
quarenta e seis mil, novecentos e setenta e dois reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Relator, Deputado Luiz Bittencourt.
Foram apresentadas 76 emendas.
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O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, há muito tempo pedi a
palavra a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa tem projeto a ser discutido?
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Tenho sim. Mas antes havia pedido a

palavra pela ordem para solicitar a V.Exa. a inclusão do PL nº 31, que está aqui há 1 ano, bem
como do PL nº 48, para que se discuta essa questão.

Sou líder do PSB, estive várias vezes na mesa das lamentações. O PL nº 31 é importante
para o Nordeste. Já falei com alguns Líderes. Portanto, gostaria que esses projetos fossem
incluídos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Luiz
Bittencourt.

(Não identificado) - Sr. Presidente, já há condição de dar parecer aos destaques a fim
de encerrarmos o PL nº 57?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado João
Magalhães.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Voto do Relator:
“Do exame do projeto, verificamos que a iniciativa não

contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais
pertinentes, em particular no que diz respeito à sua compatibilidade
com as disposições da LDO/2005 e à sua conformidade com a Lei
Orçamentária para o exercício de 2005 (LOA/2005, Lei nº 11.100,
de 25 de janeiro de 2005).

Em atendimento ao art. 30, II, da Resolução nº 1, de 2000,
do Congresso Nacional, consta em anexo a execução orçamentária
recente, acumulada até 11 de novembro de 2005, dos subtítulos
objeto de suplementação no Anexo I do crédito suplementar em
análise.

Comunicamos ao Presidente da Comissão a
inadmissibilidade das Emendas nºs 30, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 41,
46, 75, por contrariarem o parágrafo 1º do art. 29 da Resolução nº
1, de 2000, do Congresso Nacional, ao propor a criação de
subtítulos novos em projeto de lei de crédito suplementar.

Não obstante o mérito e a relevância das proposições,
optamos pela rejeição das Emendas nºs 02, 04, 06, 12, 14 a 17,
19, 21 a 25, 27 a 29, 32, 35, 38, 43, 44, 47 a 51, 53 a 59, 61 a 65,
67 a 70, 72 a 74 e 76, com vistas a evitar a descaracterização do
crédito proposto.

Aprovam-se as seguintes emendas, nos valores e com os
pareceres indicados abaixo: Emenda nºs 01, 03, 05, 13, 18, 20, 26,
37, 42, 45, 52, 66, 71.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 64, de 2005-CN, na forma do substitutivo em anexo.

Deputado Luiz Bittencourt, Relator”.
O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a

matéria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro inadmitidas as Emendas

nºs 30, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 46 e 75, sugeridas pelo Relator, conforme estabelecido no
art. 8º, alínea “o”, do Regimento.

Concedo a palavra ao Deputado Jorge Alberto, para discutir a matéria.
O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr. Presidente, quero marcar uma posição com

relação à BR-101, em Sergipe.
Sei que foi celebrado um acordo no sentido de se aprovar o Projeto de Lei nº 64/05. Não

vou contra tal acordo. Mas quero dizer que o Ministro Alfredo Nascimento assumiu um
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compromisso com o povo sergipano e com a bancada federal do Estado no sentido de enviar
esse projeto de lei suplementar que destina 20 milhões de reais para a BR-101, em nosso
Estado.

Embora a obra seja importantíssima, esteve paralisada por mais de 2 anos, mas este
ano retomou seu curso. É uma obra estimada em 60 milhões de reais, e só para a primeira
etapa precisaríamos de 30 milhões de reais. Foram suprimidos do Orçamento, pela Relatoria,
12 milhões de reais, para atender a diversas emendas apresentadas.

Eu não vou entrar em desacordo com a bancada do partido, com o PMDB, nem com o
que foi celebrado nesta Casa, mas deixo consignada a minha posição de que desejaria ver
integralmente aprovado por esta Comissão o valor destinado pelo Ministério, ou seja, 20
milhões de reais.

Esta é a posição que marco, na condição de  Deputado Federal representante do povo
sergipano, embora me manifeste favorável ao acordo aqui celebrado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado
Anivaldo Vale, para discutir a matéria.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, estamos discutindo o projeto.
Estão sendo votadas as emendas e só depois serão votados os destaques, correto?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Então vou reservar a minha intervenção para 2

destaques que apresentei e que faço questão de discutir: os Destaques nºs 2 e 3.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

Claudio Cajado, para discutir a matéria.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, este é um projeto cujos

objetivos discuto firmemente, porque cancela 8 milhões de reais relativos a emendas da
bancada da Bahia e não contempla o Estado com outros recursos. Ou seja, apenas retira do
nosso Estado recursos que seriam alocados em obras importantes, como contornos
ferroviários, em diversas regiões.

Eu me insurgi contra o PLN nº 64/05 porque travamos, nesta Comissão e no Plenário
do Congresso Nacional, árdua luta para conseguir fazer com que as desigualdades regionais e
estaduais fossem minoradas na peça orçamentária.

Ficamos extremamente insatisfeitos ao ver que não há execução do que deliberamos
nesta Casa. E pior, como diz o ditado, “além da queda, o coice”. Ou seja, além de não executá-
la, retira-se a emenda que poderia ser executada. É o caso específico do PLN nº 64/05, que
retira 8 milhões de reais para a construção de trechos ferroviários no Estado da Bahia.

Ora, Sr. Presidente, concordei em votarmos este projeto porque tive a garantia do
baiano, Sr. Ministro de Estado das Relações Institucionais, Jaques Wagner, bem como do Sr.
Ministro de Estado dos Transportes, Alfredo Nascimento, de que esses recursos seriam
repostos em ações, inclusive para Municípios da Região Metropolitana, já que foram previstos
para a retirada de trechos ferroviários que cortam ao meio cidades importantes do Estado da
Bahia, como Simões Filho, Camaçari e a minha querida Dias D’Ávila.

Eu apresentei esses pleitos e tenho a garantia de que, efetivamente, apesar de terem
cortado essa emenda, irão repor os recursos em outra oportunidade, ainda este ano. Por isso,
Sr. Presidente, concordo em votar, excepcionalmente, esses recursos que estão sendo retirados
da Bahia, uma vez que tive a garantia dos Srs. Ministros de Estado, com o aval da Liderança
do Governo no Congresso Nacional, pelo Senador Fernando Bezerra, e do Vice-Líder, Deputado
João Leão, de que a Bahia não será prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estão encerradas a discussão e a
apresentação dos destaques.

Foram apresentados 14 destaques.
Vamos votar o parecer, ressalvados os destaques.
Em votação o parecer do Relator, na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
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Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Passaremos aos destaques.
Destaque nº 1, Emenda nº 57, do Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a

matéria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Só falam o autor e o Relator.
Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, trata-se de destaque

apresentado à Emenda de nº 57 em razão de a União estar investindo muito pouco em rodovias
federais no Estado do Paraná, como, de resto, em todo o Brasil.

A situação das nossas estradas — especificamente estou solicitando recursos para um
trecho da BR-277, no Município de Cascavel — é deplorável. Estou apresentando este destaque
para recompor o que não tem sido feito no Estado do Paraná em matéria de aplicação de
recursos nas rodovias federais. É por essa razão que apresento o destaque.

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

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - O Relator admite o Destaque nº 1,
parcialmente, no valor de 1 milhão de reais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O autor da emenda concorda?
Não?! O cancelamento...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - O cancelamento na funcional

26782022028410023, GND 4, Fonte 111, modalidade de aplicação 90: 1 milhão de reais.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Eu aceito o valor.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação a matéria, na Câmara

dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada no Senado Federal.
Os Destaques nºs 2 e 3 são de autoria do Deputado Anivaldo Vale. O primeiro trata de

recomposição, e o outro diz respeito à Emenda nº 50.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, apelo para o nobre Relator no

sentido de recompor os recursos da construção da Ponte da BR-158, no Estado de São Paulo,
sobre o Rio Paraná, entre Paulicéia e Brazilândia, em Mato Grosso do Sul. Essa obra está em
andamento e necessita ser concluída. Houve um corte de 3 milhões no Orçamento.

Peço ao Relator que reflita sobre esse corte com o objetivo de dar condições à
recomposição. Estamos necessitando de mais recursos, ou seja, um acréscimo de 2 milhões de
reais.

Como V.Exa. coloca em discussão os 2 destaques, aproveito a oportunidade para
defender o Destaque nº 3, que trata do acréscimo de 2 milhões de reais para conclusão da obra
que beneficiará os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, em homenagem ao Deputado
João Grandão, que tem sempre ido a São Paulo e precisa atravessar aquele rio. Ressalto que a
suplementação é no valor de 2 milhões de reais e a recomposição no valor de 3 milhões de
reais.

(Não identificado) - É melhor o Deputado João Grandão aprender a nadar. É mais fácil
e mais barato!

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, o destaque do Deputado

Anivaldo Vale solicita a recomposição de 3 milhões de reais que foram retirados da Funcional
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Programática nº 28782023112GC0101. Este Relator assina a recomposição no valor de 3
milhões de reais, utilizando os recursos compensatórios para atendimento do destaque da
Funcional Programática nº 2678202351E550002, Modalidade 90, Fonte 311GND-04.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Qual foi o final?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Acata ou não?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Acata ou não?
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Acato. Valor 3 milhões.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Acatado o destaque.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Destaque nº...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Três.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não. O Destaque nº 3 já foi votado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não. Votamos o Destaque nº 2, que trata da

recomposição no valor de 3 milhões de reais. O Destaque nº 3 é relativo à suplementação de 2
milhões de reais.

Sr. Presidente, vamos votar o Destaque nº 3 por meio do qual — e já fiz a defesa —
estou solicitando o acréscimo de 2 milhões de reais, a fim de propiciar a conclusão da mesma
obra. Portanto, peço ao nobre Relator que aprove os 2 milhões de reais para essa obra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, este Relator acata o Destaque

nº 3, no valor de 2 milhões de reais, como proposto pelo Deputado Alberto Goldman, utilizando
a Funcional nº 26782023612460004, Modalidade 90, Fonte 311GND-04, no valor de 1 milhão,
e a Funcional nº 26781206632E090004, Modalidade 90, Fonte 311GND-04, no valor de 1
milhão de reais. Total: 2 milhões de reais.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Obrigado, Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator acata o destaque.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Destaques nºs 4 e 5 do Deputado Jaime Martins. Emendas nº 48 e 49.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Presidente, em consideração ao Deputado

João Caldas, Relator, vou abrir mão dos 2 destaques ao PL nº 64, no sentido de que possamos
votar rapidamente e retomar o voto do PL nº 57, nos termos do acordo realizado. Abrirei mão,
para agilizar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. retira o destaque?
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Do PL nº 64, sim.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Amauri Gasques,

Destaque nº 6, Emenda nº 51.
Concedo a palavra ao Deputado Amauri Gasques.
O SR. DEPUTADO AMAURI GASQUES - Sr. Presidente, volto a insistir na importância

do trecho Cocalzinho—Niquelândia, no Estado de Goiás, que precisa dessa obra, desse
numerário, para que se possa restabelecer o funcionamento eficaz desse segmento,
beneficiando aquela população local e toda a região.
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Peço ao nobre Relator que reconsidere e acate esse PL, dada a importância desse trecho
no Estado de Goiás. Lembro que esse Estado tem sido discriminado por ter sido contemplado
apenas em pequenos trechos, sempre nas divisas estaduais.

Peço ao nobre Relator que contemple essa emenda e esse destaque.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - O Relator rejeita o Destaque nº 6, para não

descaracterizar ainda mais o presente PLN.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é pela

rejeição.
Os Srs. Deputados que concordam com a rejeição permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado na Câmara dos Deputados, com o voto contrário do Deputado Amauri

Gasques.
Não vai ao Senado.
Destaque nº 7, Emenda nº 21, da Deputada Rose de Freitas.
Tem a palavra a Sra. Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, retiro o destaque, para

aprovarmos o PL rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Retirado o destaque.
Os Destaques nºs 8, 10, 11 e 13 são de emendas inadmitidas. Não podem ser

destacados, estão prejudicados.
Destaques nºs 9, 12 e 14, do Deputado Pedro Chaves.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, trata-se de destaque apresentado

através de emendas sugeridas pelo Deputado José Divino. Apresentei o destaque nº 9 e
gostaria de contar com a aprovação do Relator João Magalhães.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - O Relator rejeita as Emendas de nºs 9, 12 e
14, para não descaracterizar o presente PL.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Votação em bloco pela rejeição dos
Destaques nºs 9, 12 e 14.

Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado. Não vai ao Senado Federal.
Voltaremos ao PL nº 57, para votação dos destaques.
Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, gostaria que fosse admitida a

Emenda nº 7, uma vez que houve erro formal, já identificado, e com a possibilidade de
admissão, conforme orientação dos técnicos em relação à matéria.

Gostaria que fossem acolhidos os Destaques nºs 1, 2, 3...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Gilmar Machado, os

valores.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Destaque nº 1 é 1 milhão e meio, já

acertado com o Deputado; todos os outros são de 1 milhão. O Destaque nº 2 é 1 milhão; o
Destaque nº 3 é 1 milhão; o Destaque nº 8 é 1 milhão; o Destaque nº 9 é 1 milhão; e a rejeição
dos demais.

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

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, pedi a atenção dos
Deputados dos demais Estados que estão presentes em relação ao PL n° 57 porque quero
rememorar algumas preocupações da bancada de Minas. A principal todos sabem qual é: a
questão de glosar os recursos de Congonhas, que aceitamos.

A segunda questão é a seguinte: o Ministro Olívio Dutra, quando limpava suas gavetas,
empenhou todas as nossas emendas de bancada onde quis, e disse: “Vamos tentar resolver isso
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com o Ministro atual”. O Ministro dos Transportes fez o mesmo: empenhou uma emenda de
bancada fora de programação.

Ao discutir esse projeto, quero deixar isso muito claro. Existe o cancelamento, por
exemplo, das obras de transposição ferroviária da cidade de Montes Claros. Não estou criando
caso, mas quero tratar desse assunto com clareza. Quero resolver, pelo menos, a execução do
que lá ficou ainda com o Ministério dos Transportes, com o DNIT. Quero deixar isso registrado
para ninguém ter dúvida. Não tem compromisso nenhum com o Plenário em relação a esse PL.

Tenho certeza de que o Ministro Alfredo Nascimento e o DNIT saberão resolver essa
questão, porque não podemos aceitá-la. Duas emendas da bancada de Minas Gerais foram
executadas, empenhadas, conforme a gana do respectivo Ministro. Isso não é aceitável, Sr.
Presidente. A questão principal não elude as importantes. E essas são importantes. Tenho
certeza de que o Ministro Márcio Fortes irá encontrar uma maneira de compensar a bancada
pela emenda. Talvez até no afã de arrumar as gavetas, não sei, o Ministro Olívio Dutra, numa
canetada só, tenha destinado a emenda da bancada aonde lhe deu a gana. Tudo bem. Agora, o
Ministro atual vai saber negociar e resolver o problema.

O Prefeito de Montes Claros me informou que essa obra está em andamento. É possível
colocar recursos para que ela ande. Portanto, quero registrar que, pelo menos, devemos
executar o remanescente .

Estão sendo cancelados recursos ferroviários de Montes Claros. Não estou criando
problema com isso. Está bem utilizado em Roraima. Tenho certeza de que seria ótimo se fosse
para Goiás ou Mato Grosso. Mas, pelo menos, o remanescente tem de ser executado como
parte da compensação pelo que o Ministério dos Transportes, equivocadamente, fez com a
nossa bancada.

Apóio aqui, Sr. Presidente, mas não sei se farei o mesmo, em nome da bancada de
Minas, em plenário. Espero que esse assunto, que também nos preocupa, seja resolvido antes
pelo Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Registrada em ata a manifestação
de V.Exa.

Agora, passaremos à votação em bloco, de acordo com o parecer do Relator, dos
destaques apresentados.

Destaque nº 1, 1 milhão e meio.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Pela ordem, Sr. Presidente.
Só quero justificar o Destaque nº 3, que está sendo acatado. Na verdade, no Destaque

nº 3, do Deputado Miguel de Souza, não está sendo feito corte em nenhum item. Está apenas
se remanejando, dentro de uma rubrica, um erro que veio do Ministério, apenas fazendo uma
transferência de rubrica, uma vez que, em relação à que veio, a obra está impedida de ser
realizada, em função de problemas com o Tribunal de Contas.

Quanto ao Destaque nº 3, que foi acatado pelo Deputado Gilmar Machado, quero
apenas justificar que o corte de 1 milhão de reais deverá ser feito na Funcional Programática nº
023012HR0101 e deverá ser acrescentado na Rubrica nº 023075390004, no valor de 1 milhão
de reais.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - No Destaque nº 3 está atendido 1

milhão de reais, porque está na Emenda nº 22.
Em votação o Destaque nº 1, com 1 milhão e meio; os Destaque nºs 2, 3, 8 e 9 — 1

milhão —, com parecer favorável do Relator.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)

 Aprovado no Senado Federal.
Foram rejeitados os Destaque nºs 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer do Relator pela rejeição permaneçam como

estão. (Pausa.)
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Aprovada a rejeição.
A matéria não vai ao Senado.
Item 5 da Pauta nº 35.

Projeto de Lei nº 65/2005-CN, que “Abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da
Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores,
crédito suplementar no valor de R$84.885.185,00 (oitenta e quatro
milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente”.

Relator, Deputado Jaime Martins.
Foram apresentadas 3 emendas.
O voto é favorável.
Com a palavra o Deputado Jaime Martins.
(Não identificado) - Sr. Presidente, esse Projeto de Lei nº 65 não é objeto de

apreciação?
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
(Não identificado) - Acordo? Não consta acordo aqui.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - O Projeto de Lei nº 65, de 2005, “Abre aos

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República e do
Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de R$84.885.185,00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Voto.
A proposição que nos foi dada a relatar foi objeto de 3 emendas apresentadas no prazo

regimental, que se propõem a remanejar recursos em nome da Secretaria Especial da
Aqüicultura e Pesca e do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente — FNCA. Em que
pese ao mérito contido nas assertivas apresentadas, somos pela rejeição das emendas, tendo
em vista que as programações inicialmente propostas à suplementação foram indicadas pelos
próprios órgãos envolvidos e, caso sejam alteradas aquém do proposto, poderiam trazer
prejuízos às programações orçamentárias voltadas a atender a atividades essenciais dos órgãos
afetos, enquanto que as ações propostas pelas emendas visam tão-somente acrescer recursos à
implementação de projetos específicos, que, embora necessários, ora se subordinam à escassez
de recursos dos órgãos, subentendida pela E.M., à medida que tais remanejamentos “foram
decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente
exercício”.

Do exame da proposição, verificamos que essa iniciativa do Poder Executivo não
contraria dispositivos constitucionais ou legais pertinentes à matéria.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PL nº 65, de 2005, na forma proposta pelo
Poder Executivo, rejeitando-se as emendas apresentadas.

É o relatório e o voto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
Em discussão.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a

bancada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Apenas para orientar a bancada, Sr.

Presidente.
O PFL vota essa matéria neste momento especialmente porque resolve ou, pelo menos,

minora os problemas da Secretaria da Pesca, que faz parte dos créditos da Presidência da
República.

O PFL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Terminada a discussão.
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Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal. (Pausa.)
Projeto de Lei nº 31, para inclusão na pauta.
O Senador Amir Lando pediu que seja incluído na pauta o Projeto de Lei nº 31.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, apesar de não ter sido discutido e

de não ter sido apresentada nenhuma discussão no Colégio de Líderes, vamos,
excepcionalmente, concordar com a inclusão do Projeto de Lei nº 31.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o requerimento do
Senador Amir Lando.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Vamos passar à extrapauta.

Projeto de Lei nº 31/2005-CN, que “Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do
Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito suplementar no
valor global de R$41.296.740,00 (quarenta e um milhões, duzentos
e noventa e seis mil, setecentos e quarenta reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

O Relator é o Senador Amir Lando. (Pausa.)
S.Exa. não está presente.
Concedo a palavra à nobre Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, trata-se do crédito do Projeto

de Lei nº 31, de 2005, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito suplementar no valor
global de R$41.296.740,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

O Relator é o Senador Amir Lando. Foram apresentadas 38 emendas. O voto é favorável,
nos termos do substitutivo apresentado.

Sr. Presidente, o nobre Relator, Senador Amir Lando, no seu voto, diz: “Diante do
exposto, considerando a constitucionalidade, juridicidade e mérito da matéria, bem como
visando manter os objetivos da programação do Poder Executivo, somos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 31, nos termos do substitutivo em anexo”.

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro inadmitidas as Emendas

nºs 1 a 10, 14, 16, 17, 22, 24, 35, sugeridas pelo Relator, conforme o art. 8º, letra “o”, do
Regulamento Interno da Comissão.

O relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o relatório, ressalvados os destaques, permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o relatório, ressalvados os destaques, permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

84

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, indago a V.Exa. quantos itens
ainda há na pauta para serem deliberados.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Dois.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Deputada Laura Carneiro, teria o maior prazer

de votar em V.Exa. para Presidente da Comissão. (Risos.) Permita que o Senador responda.
(Risos.) (Pausa.)

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Com este que está sendo votado ou fora este?
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os Destaques nºs 1, 2 e 3 são de

emendas inadmitidas. Logo, estão inadmitidos.
Passemos ao item nº 2.
Requerimento de inclusão de pauta.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, não concordamos em votar o de

nº 32.
Quero fazer uma ponderação. Há recursos de 9 milhões, de caráter sigiloso. Não

concordamos em votar esse projeto de lei, pois não fizemos acordo em torno dele.
Eu queria saber qual é o caráter sigiloso. V.Exa., da base do Governo, poderia nos

explicar. Já foram gastos 4 bilhões, dados 32, e estão pedindo mais de 100% de aumento para
despesas de caráter sigiloso.

O PSDB é contra a votação desse projeto. Não há acordo em torno dele. Se quiserem,
levem-no para o plenário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Retirado de pauta.
Há acordo para o Projeto de Lei nº 26?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Deputado Anivaldo Vale, o relatório ao Projeto

de Lei nº 26 é do Deputado Gilmar Machado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada, o 26 está o.k.
Em votação na Câmara dos Deputados o requerimento para a inclusão na pauta.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

Projeto de Lei nº 26/2005-CN, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito
suplementar no valor de R$5.900.000,00 (cinco milhões e
novecentos mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária”.

Relator, Deputado José Carlos Machado.
Foram apresentadas 15 emendas. O voto é favorável ao projeto.
Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Projeto de Lei nº 26, que “Abre ao Orçamento

Fiscal da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, crédito
suplementar de R$5.900.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária”.

Relator, Deputado José Carlos Machado.
Ao projeto foram apresentadas 15 emendas.
Sr. Presidente, vou ler diretamente o voto, pois o parecer é bem extenso.

“Diante do exposto, recomendamos que se declare a
inadmissibilidade das Emendas nºs 1 e de 5 a 15. Votamos pela
rejeição das Emendas nºs 2, 3 e 4, e pela aprovação do Projeto de
Lei nº 26, de 2005, na forma proposta pelo Poder Executivo”.
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Esse é o voto do Deputado José Carlos Machado, que o explica de forma sobeja durante
o seu pronunciamento, no voto já lido por todos os Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputada.
Declaro inadmitidas as Emendas nºs 1, e de 5 a 15, sugeridas pelo Relator, conforme

estabelecido no art. 8º, letra “o”, do Regulamento Interno da Comissão.
O relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o Deputado do PSB e o

Deputado... O PFL não tem nada contra. Foi um pleito do PSB, que trata apenas, pelo que vi,
no PL nº 48, de recursos que permitem a solução dos créditos 49 e 50, que já votamos. Sem o
48, o 49 e o 50, da PETROBRAS, ficam inviabilizados, o que inviabilizaria também as obras
obtidas para o Estado de Sergipe.

(Não identificado) - Pela ordem, Sr. Presidente.
O PL nº 48 foi retirado. Não tínhamos feito acordo, mesmo porque o Deputado Gonzaga

Patriota veio com ele agora. S.Exa. pegou esse relatório e se apaixonou por ele. Não entregava o
relatório. Vamos concordar com a votação desse PL, mas também estabelecer prazo para o
Relator, Sr. Presidente.

O Deputado Gonzaga Patriota se apaixonou por esse relatório. Ficou com ele; e na
última hora, vem aqui, vai embora e não relata.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O relatório é do Deputado Gonzaga Patriota,
diga-se de passagem. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como o Relator, Deputado Gonzaga
Patriota, não está presente, a Deputada Laura Carneiro fará a leitura do relatório.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Projeto de Lei nº 48, de 2005, que “Abre ao
Orçamento de Investimento de 2005, em favor de diversas empresas estatais, crédito no valor
de R$107.410.849,00”.

O Relator é o Deputado Gonzaga Patriota, que votou favoravelmente, nos termos do
projeto.

Sr. Presidente, o voto do Relator é muito extenso.
(Não identificado) - É na forma original.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O voto são duas páginas. Perdão, Sr.

Presidente, deste aqui o Relator é o Deputado Geraldo Resende.
Como todos já recebemos o relatório, o Deputado Gonzaga Patriota, no final, diz o

seguinte: “Diante do exposto, somos pela aprovação do PL nº 48, na forma apresentada pelo
Poder Executivo, pela inadmissibilidade das Emendas nº 2, 6, 7, 8 e 9 e pela rejeição das
Emendas nºs 1, 3, 4 e 5”.

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.

Declaro inadmitidas as Emendas nºs 2 e de 6 a 9, sugeridas pelo Relator, conforme
estabelecido no art. 8º, letra “o”, do Regulamento Interno da Comissão.

O relatório está em discussão.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Questão de ordem, Sr. Presidente. Já votou?

Ah, perdão, depois de V.Exa colocar em votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Com a palavra, para uma questão de ordem, a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero, em nome do PFL,

parabenizar V.Exa. pela execução dos trabalhos, assim como todos os Líderes. Quero desejar
um Feliz Natal, como fez o Renan, mas o Gilmar não quer deixar. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Temos avisos ainda.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Até janeiro, é isso?
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Ela quer desejar feliz carnaval. Eu nem de

carnaval gosto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item 6 da Pauta nº 37.

Aviso nº 8/2005-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão nº 300, de 2005-TCU (Plenário), bem
como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam,
referente ao levantamento de auditoria nas obras de construção da
Barragem de Berizal, no Estado de Minas Gerais - TC
008.577/2004-2”.

Relator, Deputado Eduardo Sciarra.
É pela manutenção.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, os Líderes estão fazendo um

acordo neste momento para que os avisos sejam votados. É isso, Sr. Presidente?
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, estamos propondo ao PFL, ao

PSDB e aos demais pares desta Casa a elaboração de um cronograma para os dias 28 e 29. Há
uma reunião agora com o Presidente Aldo Rebelo. Estamos conversando com as Lideranças
partidárias no sentido de que trabalhemos na semana que vem na Comissão, até o dia 29, para
que o Orçamento seja apreciado ainda este ano.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, todos temos
interesse no andamento dos trabalhos. Lamentavelmente, o tempo é curto. E falta o Congresso
definir se irá prorrogar os trabalhos ou se convocar extraordinariamente. Senão, o nosso
trabalho é feito, mas o Congresso não poderá votá-lo se não for convocado.

Vamos esperar.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Na realidade, inclusive, estamos esperando

para conversar com V.Exa., depois da reunião, e com o Líder Arlindo Chinaglia, o Presidente
Aldo Rebelo, em conjunto com o Presidente do Senado, Renan Calheiros. A idéia é exatamente
essa. Ontem uma sessão foi suspensa. Há uma proposta, com a concordância das demais
Lideranças, de que deveríamos retomar aquela sessão para apreciarmos esses créditos.

Desse modo, gostaríamos de conversar com V.Exa. na tentativa de fechar esse possível
calendário.

A convocação extraordinária está mantida para o dia 16, mas haveria um esforço para a
continuidade — não seria nem convocação — dos trabalhos até o dia 29.

Portanto, seria uma tentativa de prorrogação deste trabalho.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, vou ler o voto do Deputado

Eduardo Sciarra.
Aviso nº 8.

“Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
300, de 2005, do Tribunal de Contas da União (Plenário), bem com
os respectivos Relatório e Voto que o fundamentaram referente ao
Levantamento de Auditoria nas obras de construção da Barragem
de Berizal, no Estado de Minas Gerais. (TC 008.577/04-02)”.

Depois de um longo relatório, Sr. Presidente, o Deputado
Eduardo Sciarra conclui: “Desse modo, tendo em vista o disposto no
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art. 97 da Lei nº 10.934, de 2004, voto no sentido de que esta
Comissão:
a) tome conhecimento do Aviso nº 8, de 2005, do Congresso

Nacional e das peças que o acompanham, bem como do Anexo;
b) delibere pela manutenção do Anexo 6 da Lei nº 11.100,

de 2005, do subtítulo 18.544037150031. Construção da Barragem
de Berizal, no Estado de Minas Gerais, sob a responsabilidade da
Unidade Orçamentária 53204, mas permita a liberação de recursos
orçamentários e financeiros para atendimento dos serviços já
executados e dos estudos necessários para verificar a viabilidade
econômica do empreendimento, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo em anexo”.

Sr. Presidente, esse é o voto do Deputado Eduardo Sciarra, cuja leitura tivemos o prazer
de fazer neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foi lido o relatório.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item 7 da Pauta nº 37.
Aviso nº 42/2005-CN.
O relatório e o voto fundamentam o levantamento de auditoria realizada junto à

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Maranhão.
Relator, Deputado Anivaldo Vale.
Com a palavra S.Exa.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, enquanto o Deputado

Anivaldo Vale está vindo, V.Exa. me concede a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Respondendo ao Deputado Walter Pinheiro,

quero dizer que não posso tomar uma decisão sobre a questão específica das datas do
Orçamento sem antes me dirigir ao Líder Rodrigo Maia.

Por isso, especificamente, sobre a questão do Orçamento, peço a V.Exa que nos dê
prazo para que possamos ouvir o Líder do PFL, Deputado Rodrigo Maia.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, permita-me fazer o registro do
voto.

Parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o Aviso
nº 42, de 2005, nº 1316, SGS/TCU-2005, na origem, que “Encaminha ao Congresso Nacional
cópia do Acórdão nº 1.327, de 2005 — TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e
Voto que o fundamentaram referente ao Levantamento de Auditoria realizada junto à
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Maranhão (TC
008.192/2005-5)”.

Voto.
Diante do exposto, tendo em vista o que estabelece o art. 197 da Lei nº 10.934, de 2004,

LDO/2005, voto no sentido de que esta Comissão:
a) tome conhecimento do Aviso nº 42, de 2005, e das peças que o acompanham;
b) exclua do Anexo VI da Lei nº 11.100, de 2005(LOA/2005), o empreendimento

“Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salangô, com 3.216 hectares, no Estado do
Maranhão”, sem dotação consignada no orçamento corrente, sob a responsabilidade da UO
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53.101 (Ministério da Integração Nacional), nos termos do Projeto de Decreto Legislativo em
anexo.

Sala das Comissões, dezembro de 2005.
Deputado Anivaldo Vale, Relator.

“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Fica excluído do Anexo VI da Lei nº 11.100, de 2005

(LOA/2005), o empreendimento “Transferência da Gestão do
Perímetro de Irrigação Salangô, com 3.216 hectares, no Estado do
Maranhão”, sem dotação consignada no orçamento corrente, sob
responsabilidade da UO 53.101 (Ministério da Integração Nacional).

Art. 2º- Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o relatório permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o relatório permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Aviso nº 45.
Encaminha Acórdão do Tribunal sobre o Levantamento de Auditoria nas obras de

Implantação do Centro de Pesquisas em Aqüicultura no Estado da Bahia.
Relatora: Deputada Elaine Costa.
Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, Aviso nº 45, de 2005-CN, que

“Encaminha ao Congresso Nacional, cópia do Acórdão nº 1.624/2005 - TCU (Plenário), bem
como do Relatório e do Voto que o fundamentaram, sobre o Levantamento de Auditoria nas
obras de Implantação de Centro de Pesquisas em Aqüicultura no Estado da Bahia (TC
009.097/2004-2)”.

Sr. Presidente, o relatório da Deputada Elaine Costa conclui o seguinte:
 “Tendo em vista o que estabelece o art. 97 da Lei nº 10.934, de

2004, voto no sentido de que esta Comissão:
a) Tome conhecimento do Aviso nº 45, de 2005, e das peças

que o acompanham;
b) Exclua do Anexo VI da Lei n º 11.100, o empreendimento

“Implantação de Centro de Pesquisas em Aqüicultura no Estado da
Bahia”, sem subtítulo correspondente na Lei nº 11.100/05, e, por
conseguinte, do Contrato PGE-66/2001 a ele vinculado, sob a
responsabilidade da UO 53/2004, do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, nos termos do projeto de decreto legislativo
em anexo”.

Esse é o relatório da Sra. Deputada Elaine Costa.
 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório está em discussão.

Não havendo quem queria discutir, passa-se à votação.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Item 25 da Pauta nº 35.
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Aviso nº 49/2005-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.566/2005 - TCU
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o fundamentaram,
sobre a Tomada de Contas Especial — FISCOBRAS 2003, obras de
expansão do sistema de transmissão de energia elétrica no Mato
Grosso — (TC 003.658/2003-1)”.

Relator, Deputado Devanir Ribeiro.
Não foram apresentadas emendas.
Pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005.
Em virtude de o Deputado não estar presente, o Deputado Gilmar Machado fará a

leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É o seguinte:

“Tendo em vista o que estabelece o art. 97 da Lei nº 10.934,
de 2004, LDO 2005, voto no sentido de que esta Comissão:

a) tome conhecimento do Aviso nº 49, de 2005, e das peças
que o acompanham;

b) exclua do anexo VI da Lei nº 11.100, de 2005, LOA 2005,
o contrato nº 45.00007623 referente à execução do projeto
executivo de fornecimento total de materiais, obras civis e
montagem eletromecânica da linha de transmissão 230 Coxipó—
Jauru, circuito duplo 12 cabos, CAA 795 mcm, 6.032 toneladas, e
estruturas metálicas, 8.100 toneladas, com 360 quilômetros de
extensão realizadas com recursos consignados no empreendimento
de expansão de sistema de transmissão de energia elétrica no Mato
Grosso.

Acréscimo de aproximadamente 365 quilômetros de linha de
transmissão e implantação de 400 megawatts de Jauru e reforço nas
subestações associadas equivalentes a 563 megawatts, no Estado de
Mato Grosso, sem dotação consignada no Orçamento de 2005, sob
responsabilidade da Unidade Orçamentária 32.224, Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A., nos termos do projeto de decreto legislativo em
anexo”.

Era o que tinha a ser relatado pelo Deputado Devanir Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Peço ao Deputado Pedro Novais que assuma os trabalhos, pois tenho um compromisso

agora.
(Não identificado) - Sr. Presidente, posso relatar o PL nº 51?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Antes de o Senador Gilberto Mestrinho sair, eu gostaria de fazer um elogio de corpo

presente. Quero parabenizar o nosso Presidente pelo belo trabalho que vem fazendo na
Comissão. Estamos encerrando o ano legislativo nesta Comissão, e ninguém melhor que o
Presidente Gilberto Mestrinho para comandar esses trabalhos, com a sua paciência, a sua
parcimônia, a sua capacidade de manter na Comissão um ambiente de calma e de
cordialidade. Então, realmente, nota 10 ao trabalho do nosso Presidente Gilberto Mestrinho.

Gostaria de, neste momento, apresentar à Comissão uma moção de louvor ao belo
trabalho do nosso Presidente Gilberto Mestrinho. (Palmas.)
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(Não identificado) - Sr. Presidente, faço minhas as palavras do Deputado João Leão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Acho que todos nós, membros da

Comissão da Orçamento, associamos nossas demonstrações de carinho, apreço e
reconhecimento ao Senador Gilberto Mestrinho.

Com a palavra o Senador Gilberto Mestrinho.
O SR. SENADOR GILBERTO MESTRINHO - Sr. Presidente, quero agradecer aos

colegas a generosidade. Aqui todos somos iguais, defendemos nossos Estados, nossos
Municípios, nossas regiões. Na Comissão não deve haver sectarismo partidário, mas sim
interesse geral. Devemos entender que a razão de o Parlamento existir é o Orçamento. Dele é
que surgiu o Congresso, para outras medidas. O primeiro Congresso no mundo foi criado para
verificar os gastos e as receitas do rei, que eram abusivos.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, quero fazer uma reclamação

grave.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Com a palavra o Deputado Claudio

Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Queria pedir à Secretaria da Comissão de

Orçamento que urgentemente mudasse o microfone da Presidência para lá, porque pela
primeira vez a viu... (Risos.)

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, se V.Exa.
quiser utilizar as imagens feitas aqui para um programa de televisão, V.Exa. está autorizado a
usar, porque o Amazonas precisa saber o grande representante que temos em V.Exa. nesta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Vamos continuar a pauta.
Item 8 da Pauta nº 37.

Aviso nº 51/2005-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão nº 1.666/2005 - TCU (Plenário), bem
como do Relatório e do Voto que o fundamentaram, sobre o
Levantamento de Auditoria realizada no âmbito do FISCOBRAS
2005, nas obras de Conservação Preventiva e Rotineira nas
Rodovias no Estado de Roraima (TC 006.448/2005-4)”.

Relator, Deputado Anivaldo Vale.
Com a palavra S.Exa.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Voto.

Diante do exposto, tendo em vista o que estabelece o art. 97 da Lei nº 10.934, de 2004,
LDO de 2005, voto no sentido de que esta Comissão:

a) tome conhecimento do Aviso nº 51, de 2005, e das peças que o acompanham;
b) solicite ao Tribunal de Contas da União que se manifeste conclusivamente sobre a

regularidade nas medições dos serviços prestados por meio do Contrato nº 14, de 2002,
firmado com a empresa TESCON Engenharia Ltda., para manutenção, conservação e
recuperação do trecho compreendido entre o quilômetro 13 e o quilômetro 182 da BR-230 —
Roraima, executado por meio de dotações consignadas nos Programas de Trabalho
26782022028340014 e 26782022028410014, verificando inclusive se não houve duplicidade
de cobrança de pagamento, uma vez que o assunto está sendo tratado pelo Tribunal de Contas
(000005951/2004-2004).

É o voto do Relator, Deputado Anivaldo Vale.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Relatório lido, está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação.
Em votação na Câmara.
Os Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram (Pausa.).
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
Item 26 da Pauta nº 35.

Aviso nº 52/2005-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão nº 1.667/2005 - TCU (Plenário), bem
como do Relatório e do Voto que o fundamentaram, sobre o
Levantamento de Auditoria realizada nas obras de construção de
trechos rodoviários na BR-393 no Estado de Espírito Santo, trecho
Bom Jesus—Cachoeiro de Itapemirim” (TC 008.476/2005-8)” — em
homenagem à Deputada Rose de Freitas.

Relator, Senador João Ribeiro.
Senador Augusto Botelho, peço a V.Exa. que leia o relatório, por não estar presente o

Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Vou ler diretamente o voto, Sr. Presidente:

“Ante o exposto e considerando que o acórdão ora em tela,
objeto do Aviso nº 52, de 2005, e que as medidas propugnadas
pelo TCU no que se refere ao Anexo VI da LOA 2005 já foram
tomadas pelo Decreto Legislativo nº 1.105, propomos que esta
Comissão tome ciência do conteúdo do acórdão encaminhado pelo
Aviso nº 52, de 2005 e que o feito seja encaminhado ao arquivo”.

Esse é o relatório do Senador João Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Relatório lido, está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados.

 Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado
na Câmara.

Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item 27 da Pauta nº 35.

Ofício nº 26/2004-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 20, § 4º, da Lei n º
7.827, de 27 de setembro de 1989, as demonstrações contábeis de
30 de junho de 2004, devidamente auditadas, do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste — FCO” (primeiro
semestre de 1994).

Relator, Deputado Pedro Canedo.
S.Exa. não se encontra presente.
Peço ao Deputado Carlito Merss que leia a síntese do relatório.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, trata-se do Ofício nº 26, de 2004.
Voto do Deputado Pedro Canedo:

“Diante do exposto, tendo em vista que a prestação de
contas do fundo deverá ser avaliada pelo Tribunal de Contas da
União e ainda que não restam novas providências a serem tomadas
no momento, voto no sentido de que esta Comissão tome
conhecimento da matéria sob apreço e determine seu
encaminhamento ao arquivo”.

Esse é o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Relatório lido, está em discussão.

 Não havendo quem queria discutir, em votação na Câmara dos Deputados.
 Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado na Câmara.
Votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com o parecer permaneçam como se encontram.

(Pausa.)



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

92

Aprovado no Senado.
Item 28 da Pauta nº 35.

Ofício nº 04/2005-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 20, § 4º, da Lei nº
7.827, de 27.09.1989, cópia do processo de prestação de contas do
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), alusivo ao
exercício de 2004”.

Relator, Deputado Pedro Canedo.
S.Exa. não se encontra presente.
Peço que a leitura seja feita pelo Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, também relativo ao Fundo

Constitucional de Financiamento do Norte, leio o voto final do Deputado Pedro Canedo:
“Diante do exposto, tendo em vista que a prestação de

contas do FNO deverá ser avaliada pelo Tribunal de Contas da
União e ainda que não restam novas providências a serem tomadas
no momento, voto no sentido de que esta Comissão tome
conhecimento da matéria sob exame e determine seu
encaminhamento ao arquivo”.

Esse é o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o parecer permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com o parecer permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado no Senado.
Item 29 da Pauta nº 35.

Ofício nº 16/2005-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 20, § 4º, da Lei n º
7.827, de 27 de setembro de 1989, as demonstrações contábeis de
31 de dezembro de 2004 do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste — FCO”.

Relator, Deputado Pedro Canedo.
S.Exa. não se encontra presente.
Peço ao Deputado Carlito Merss que leia a síntese do parecer.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Voto.

 “Diante do exposto, tendo em vista que a prestação de
contas do Fundo Constitucional do Centro-Oeste deverá ser
avaliada pelo Tribunal de Contas da União e ainda que não restam
novas providências a serem tomadas no momento, voto no sentido
de que esta Comissão tome conhecimento da matéria sob apreço e
determine seu encaminhamento ao arquivo”.

Esse é o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Em discussão o parecer do Relator.
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o parecer permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Sr. Senadores que concordam com o parecer permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
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Aprovado no Senado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, gostaria de solicitar a inclusão

na pauta do Aviso nº 54, para que pudéssemos concluir nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Em discussão o requerimento do

Deputado Gilmar Machado. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados

 Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a inclusão na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Extrapauta.

Relatório apresentado ao Aviso nº 54/2005-CN, que
“Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.715, de
2005 - TCU (Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o
fundamentaram, sobre o Levantamento de Auditoria realizada pela
SECEX/AM, referente à ‘construção de trechos rodoviários na BR-
317, no Estado do Amazonas, trecho Boca do Acre—divisa
Amazonas/Acre’ (TC 008.576/2005-3)”.

Relator, Deputado Miguel de Souza.
S.Exa. não se encontra presente.
Peço que o relatório seja lido pelo Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É o seguinte:

“Voto no sentido de que esta Comissão:
a) tome conhecimento do Aviso nº 54, de 2005, do

Congresso Nacional e das peças que o acompanham;
b) mantenha o bloqueio dos recursos federais incidentes

sobre o Contrato PD 01072000-00, realizado com dotações
consignadas no subtítulo 267820238.1428.001, na forma como se
encontra no Anexo VI da Lei nº 11.100, de 2005;

c) autorize o arquivamento nos autos.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2005”.

Era o que tinha a ser relatado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Lido o relatório, está submetido à

discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação.
Os Srs. Deputados que estejam de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.

Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião.


