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Terceira Sessão Legislativa Ordinária
 Qüinquagésima Segunda Legislatura

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO M ISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2005.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Moraes) - Havendo número regimental,

declaro abertos os trabalhos desta primeira reunião ordinária da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias

constantes da Pauta nº 1, de 2005.

Não há quorum para deliberação nas 2 Casas do Congresso Nacional.

Passa-se ao Expediente.

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Sciarra, para proceder à leitura do

Expediente.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA -

“I - Correspondência recebida interna:

1) Ofício nº 8, de 16 de fevereiro, do Presidente do

Senado Federal, Senador Renan Calheiros, que comunica

prazo de abertura de recurso aos Projetos de Decreto

Legislativo nºs 15 e 16, de 2004.

2) Ofício Circular nº 1, de 22 de fevereiro, do

Presidente da Comissão de Turismo e Desporto,

Deputado José Militão, que encaminha o relatório de

atividades da Comissão.

3) Ofício nº 31, de 23 de fevereiro, do Presidente

do Senado Federal, Senador Renan Calheiros, que

comunica o encerramento do prazo para interposição de

recurso aos Projetos de Decreto Legislativo nº 15 e 16, de

2004.

4) Ofícios nºs 48 e 50/CN, de 2 de março, do

Senador Papaléo Paes, 2º Suplente no exercício da 1ª

Secretaria do Senado Federal, que encaminha os

autógrafos dos Decretos Legislativos nºs 1 e 2, de 2005,
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promulgados pelo Presidente do Senado Federal, que

atualiza o Anexo VIII da Lei Orçamentária para 2004.

5) Ofício nº 13, de 3 março, da Deputada Raquel

Teixeira, que informa declinação da relatoria da

Mensagem 31/1991 — CN.

6) Ofício nº 5, de 8 de março, do Presidente da

Comissão de Turismo e Desporto, Deputado Antonio

Cambraia, que comunica a posse dos Deputados André

Figueiredo (1º Vice-Presidente), Marcelo Teixeira (2º

Vice-Presidente) e Márcio Reinaldo Moreira (3º Vice-

Presidente).

7) Ofício Circular nº 9, de 8 de março, do Deputado

Luiz Antonio Fleury, Presidente da Comissão de Defesa

do Consumidor da Câmara dos Deputados, informando

sua posse na Presidência, juntamente com os Deputados

Eduardo Seabra e Paulo Kobayashi, como 1º e 2º

Vice-Presidentes, respectivamente.

8) Ofício nº 108, de 22 de março, do Deputado

Welinton Fagundes, que solicita a apreciação do relatório

ao Aviso nº 03/2005 — CN.

- Expedientes encaminhando justificativas de faltas

deferidas pela Presidência:

1) Ofício nº 3-037, de 7 de março, do Senador

Cristovam Buarque, que comunica ausência no período

de 8 a 12 de maço em virtude de desempenho de missão

no exterior.

2) Ofício nº 12, de 10 de março, do gabinete do

Deputado Rafael Guerra, justificando ausência no dia 10

de março.

3) Ofício nº 28, de 10 de março, do Senador

Romeu Tuma, justificando ausência no dia 10 de março.
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4) Ofício nº 217, de 16 de março, do Deputado

Anivaldo Vale, justificando ausência no período de 8 a 10

de março.

- Expedientes encaminhando pedido de retificação

da Lei Orçamentária para 2005, que foram encaminhados

ao Relator-Geral, Senador Romero Jucá, através de

ofícios da Presidência, para análise das solicitações:

1) Ofício nº 35, de 25 de janeiro, do Deputado

Alexandre Santos.

2) Ofício nº 21, de 27 de janeiro, da Senadora

Fátima Cleide.

3) Ofício nº 58, de 2 de fevereiro, do Diretor-Geral

da Câmara dos Deputados.

4) Ofício nº 18, de 15 de fevereiro, do Senador

Rodolfo Tourinho.

5) Ofício nº 78, de 16 de fevereiro, do Deputado

Fernando Gabeira.

6) Ofício nº 10, de 28 de fevereiro, do Deputado

Sérgio Miranda.

7) Ofício nº 35, de 14 de março, da Deputada

Perpétua Almeida.

8) Ofício nº 29, de 16 de março, do Deputado

Neucimar Fraga.

9) Ofício nº 33, de 23 de março, do Deputado

Sandro Matos.

10) Expediente do Deputado Alexandre Cardoso.

II - Correspondência recebida externa:

1) Aviso nº 2.540-GP, de 30 de dezembro de 2004,

do Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro

Valmir Campelo, comunica a impossibilidade do

atendimento solicitado no Ofício nº P-348/2004, da

Comissão Mista de Orçamento, de 27/12/04, tendo em

vista o recesso até 16/01/05.
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2) Expediente nº P-024, de 14 de janeiro de 2005,

do Diretor Presidente da ELETROBRÁS Termonuclear,

que solicita a revisão no sentido de excluir o subtítulo

Usina Termonuclear de Angra lll (RJ), do Anexo VI do

PLN 51, de 2004.

3) Ofício nº 4, de 3 de fevereiro de 2005, do

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,

Ricardo de Almeida Collar, que solicita alteração de

modalidade de aplicação de emendas parlamentares ao

Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS.

4) Ofício nº 55, de 18 de fevereiro de 2005, da

Secretária Executiva do Ministério do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome, que solicita alteração de

modalidade de aplicação para adequação aos

procedimentos operacionais legalmente estabelecidos

para a execução do Fundo Nacional de Assistência

Social.

5) Ofício nº 6.881, de 7 de março, do Diretor

Superintendente do SERPRO, Wagner José Quirici, que

convida para a abertura da Mostra de Soluções de

Tecnologia da Informação e Comunicação Aplicadas ao

Setor Público, a ser realizada no período de 15 a 17 de

março de 2005, no Blue Tree Alvorada, em Brasília.

6) Ofício Circular ABOP nº 2, de 10 de março, do

Secretário-Executivo Manoel Gomes de Lima, que

encaminha a programa de cursos para o segundo

trimestre de 2005.

7) Ofício nº 72, de 10 de março, do Diretor de

Administração e Logística Policial do Departamento de

Polícia Federal, Sr. Alciomar Goersch, que solicita

alteração em texto de rubrica orçamentária.
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8) Ofício nº 85, de 18 de março, do Ministro do

Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Machado,

que encaminha o relatório dos créditos suplementares

abertos em dezembro de 2004, em atendimento ao

disposto no § 5º do art. 64 da Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2004.

9) Ofício nº 9, de 21 de março, do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão, que encaminha

precatório do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

- Expedientes encaminhando relatórios de gestão

fiscal, em atendimento ao art. 54, Inciso lll, da Lei de

Responsabilidade Fiscal dos seguintes órgãos:

. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

. Tribunal Regional do Trabalho das seguintes

regiões: 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 11ª, 12ª, 13ª, 15ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª

e 24ª;

. Tribunal Regional Eleitoral dos seguintes Estados:

Acre, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo,

Goiás, Paraná, Piauí, Maranhão, Mato Grosso, Mato

Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande

do Norte, Roraima, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,

Santa Catarina, São Paulo e Sergipe;

. Tribunal Superior do Trabalho;

. Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal

de Contas da União, Ministro Adylson Motta.

Avisos-SGS de 19 de janeiro de 2005:

1) Aviso nº 3, de 2005 (Acórdão 10/2005):

Desnecessidade de que os avisos de recebimento

referentes às correspondências sejam assinados pelos

dirigentes máximos dos órgãos e entidades.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 0226/05 Data: 29/03/05

6

2) Aviso nº 4, de 2005 (Acórdão 19/2005):

Irregularidades na execução de convênios por Prefeituras

do Estado de Minas Gerais.

- Anexado ao Aviso nº 103, de 2003, do Congresso

Nacional.

3) Aviso nº 15, de 2005 (Acórdão nº 15/2005):

obras da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, localizada

no Estado de Goiás.

4) Aviso nº 17, de 2005, Acórdão nº 7, de 2005,

sobre o anel expresso de Fortaleza, Ceará.

Avisos-SGS de 26 de janeiro de 2005:

1) Aviso nº 23, de 2005 (Acórdão 23/2005):

Construção de trechos rodoviários da BR-317, no Estado

do Amazonas, trecho Boca do Acre—divisa

Amazonas/Acre.

2) Aviso nº 28, de 2005 (Acórdão 25/2005):

Melhoramento e pavimentação da rodovia BR-315, trecho

Colinas—Orozimbo, no Maranhão.

3) Aviso nº 42, de 2005 (Acórdão 27/2005):

Restauração de rodovias federais no Estado de Goiás.

4) Aviso nº 69, de 2005 (Acórdão 31/2005):

Auditoria realizada no Ministério do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior.

Avisos-SGS de 2 de fevereiro de 2005:

1) Aviso nº 83, de 2005 (Acórdão 54/2005):

Construção do Hospital Central de Mato Grosso, também

designado Hospital Central de Cuiabá.

2) Aviso nº 92, de 2005 (Acórdão 48/2005):

Construção da Barragem Berizal, no Estado de Minas

Gerais.

- Aviso-SGS de 16 de fevereiro de 2005:

1) Aviso nº 97, de 2005 (Acórdão 88/2005):

Construção de trechos rodoviários no corredor
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MERCOSUL — construção de trechos rodoviários no Rio

Grande do Sul (reparos efetuados em trechos das

rodovias BR-158/RS e BR-472/RS).

- Avisos-SGS de 23 de fevereiro de 2005:

1) Aviso nº 132, de 2005 (Acórdão 132/2005):

Modernização e adequação do sistema de produção da

refinaria Presidente Getúlio Vargas — REPAR/PR.

2) Aviso nº 134, de 2005 (Acórdão 120/2005):

Melhoria da infra-estrutura da retroárea do cais de

Capuaba, no Espírito Santo.

3) Aviso nº 153, de 2005 (Acórdão 123/2005): Obra

do Canal de Bodocongó, localizado em Campina Grande,

Paraíba.

4) Aviso nº 165, de 2005 (Acórdão 137/2005):

Indícios de irregularidades graves na construção do

“acesso à BR-470”, obra de responsabilidade do

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

— DNIT, delegada à Prefeitura de Blumenau, Santa

Catarina.

- Aviso-SGS de 2 de março de 2005:

1) Aviso nº 201, de 2005 (Acórdão 177/2005):

Implementação e pavimentação da BR-342, no Espírito

Santo, trecho relativo ao entroncamento BR-101/ES —

Nova Venécia—Ecoporanga — divisa Espírito

Santo/Minas Gerais.

- Avisos-SGS de 9 de março de 2005:

1) Aviso nº 236, de 2005 (Acórdão 206/2005):

Desobstrução do canal navegável do Rio Madeira com

retirada de paliteiros.

2) Aviso nº 239, de 2005 (Acórdão nº 213/2005):

‘Profissionalização do Preso’ e ‘Produção de Material

Esportivo por Detento — Pintando a Liberdade’, do

Programa Reestruturação do Sistema Previdenciário,
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gerido pelo Departamento Penitenciário Nacional —

DEPEN.

3) Aviso nº 255, de 2005 (Acórdão 222/2005):

Execução do projeto de integração do Rio São Francisco

às bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional.

4) Aviso nº 268, de 2005 (Acórdão 209/2005):

Auditoria na Superintendência do Porto de Itajaí, em

Santa Catarina.

- Avisos-SGS de 16 de março de 2005:

1) Aviso nº 277, de 2005 (Acórdão 239/2005):

Construção do Hospital Psiquiátrico de Bento Gonçalves,

no Rio Grande do Sul, e a aquisição de equipamentos.

2) Aviso nº 281, de 2005 (Acórdão 250/2005):

Construção da barragem Poço do Marruá e adutoras, no

Município de Patos, no Piauí.

3) Aviso nº 304, de 2005 (Acórdão 247/2005):

Construção do Hospital Regional de Cacoal, em

Rondônia.

- Avisos-SGS de 23 de março de 2005:

1) Aviso nº 309, de 2005 (Acórdão 291/2005):

Conservação preventiva, rotineira e emergencial de

rodovias no Estado de Minas Gerais.

2) Aviso nº 311, de 2005 (Acórdão 300/2005):

Construção da Barragem Berizal, no Estado de Minas

Gerais.

Avisos/SGS do Tribunal de Contas da União

encaminhados à Secretaria Geral da Mesa do Senado

Federal para autuação e posterior encaminhamento à

Comissão, na forma de AVN (Aviso do Congresso

Nacional):

1) Aviso nº 91, de 2/2/2005 (Acórdão 60/2005):

Construção de centro olímpico na cidade de Rio Branco,

no Acre.
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2) Aviso nº 133, de 23/2/2005 (Acórdão 138/2005):

Acompanhamento das publicações e do envio do Tribunal

de Contas da União dos relatórios de gestão fiscal

concernentes ao terceiro quadrimestre de 2003 pelos

titulares dos Poderes e órgãos da esfera federal, em

cumprimento aos arts. 54 e 55 da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

3) Aviso nº 145, de 2005 (Acórdão 122/2005):

Obras rodoviárias do corredor Araguaia—Tocantins,

compreendendo a realização de obras e serviços de

terraplanagem, pavimentação, obras de artes correntes e

especiais e serviços complementares na BR-080/GO,

trecho Padre Bernardo—Uruaçu—São Miguel Araguaia.

4) Aviso nº 179, de 2/3/2005 (Acórdão 172/2005):

Construção de travessia urbana em São Gabriel, Rio

Grande do Sul, da BR-290/RS, entroncamento da

BR-101/RS (Osório) e a BR-293/RS, fronteira

Brasil/Argentina.

5) Aviso nº 230, de 9/3/2005 (Acórdão 212):

Restauração de rodovias federais no Estado do Rio

Grande do Sul”.

Era isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Lido o Expediente, tem a

palavra, pela ordem, o Senador Jonas Pinheiro.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs.

Senadores, estamos muito preocupados com as condições das rodovias federais do

Estado do Mato Grosso.

Quanto às rodovias estaduais, o Governo do Estado tem feito sua parte,

entretanto, estamos com todas as nossas estradas federais, que são muitas, em

condições de estrago quase total.

Sr. Presidente, temos hoje nesta Comissão o Relatório do Deputado

Humberto Michiles que libera recursos para fazer retoques nas estradas federais no

Estado de Mato Grosso. As precárias condições dessas estradas encarecem o
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transporte de produtos agrícolas em 30%, porque apenas poucos caminhões, dos

muitos que seriam necessários, transportam produtos por essas estradas federais.

Hoje o Mato Grosso está na mão dos Congressistas — Deputados e

Senadores —, porque sem a aprovação do Relatório do Deputado Humberto

Michiles não haverá recursos para serem investidos no Estado, por meio do DNIT,

com a administração direta ou por convênio, para arrumar essas estradas.

Por outro lado, Sr. Presidente, há muito tempo estamos lutando, no

Congresso Nacional, para conseguir recursos para a duplicação das estradas da

Serra de São Vicente. O trajeto da Serra de São Vicente possui 20 quilômetros,

sendo que 10 quilômetros já estão prontos, portanto, duplicados, faltando 10

quilômetros para concluir sua duplicação. Nessa Serra se afunilam 4 rodovias

federais: a BR-163, que vem do Rio Grande do Sul e vai a Santarém; a BR-364, que

sai de Minas Gerais, passando por Goiás e Mato Grosso, indo a Porto Velho e, de lá,

entrando no Peru; a BR-070, que chega a Cuiabá, vai a Cárceres, entrando na

Bolívia; e a BR-174, que vai até Cuiabá, Cárceres e Rondônia, e de Rondônia volta

para o Mato Grosso e vai para Manaus. Essa BR-174 é a famosa estrada que passa

por Itacoatiara e entra nos países vizinhos.

Anteontem, essa estrada da Serra começou a ruir. Por essa estrada passam

diariamente 12 mil veículos, geralmente com carga pesada: vários caminhões

carregados de soja, arroz, milho, madeira e gado. Corremos o risco de a estrada ser

interrompida na altura dessa Serra. Assim, toda a ligação do oeste com o leste do

Brasil pode ser interrompida.

Sr. Presidente, estamos aguardando, com muita ansiedade, o quorum para a

aprovação desses recursos que possibilitarão a recuperação e liberação de trechos

a partir da conservação preventiva, rotineira e emergencial nas rodovias do Estado

do Mato Grosso.

Daí nosso apelo para que o DNIT receba o recurso necessário, o que só

ocorrerá, como disse anteriormente, com a aprovação do parecer do eminente

Deputado Humberto Michiles.

Sr. Presidente, vamos fazer mais um esforço para que o nosso quorum seja

atingido, dessa forma, o Estado do Mato Grosso, como todo o oeste do Brasil, não

ficará prejudicado por falta desses recursos.

Obrigado.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Com a palavra o nobre

Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, de acordo com o

art. 29 do Regimento Comum da Casa, como não temos quorum, já aguardamos por

tempo suficiente e já fizemos a leitura do Expediente, solicitaria o encerramento da

reunião.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - V.Exa. tem razão quando se

refere à falta de quorum para deliberação, mas ainda não entramos na Ordem do

Dia. Ainda estou concedendo a palavra a alguns dos companheiros, como acabei de

conceder a V.Exa. Concederei a palavra ao Senador Heráclito Fortes. Logo que

outros Srs. Senadores e Deputados usarem da palavra, se persistir a falta de

quorum, encerraremos a reunião. V.Exa. pode ficar tranqüilo que não iremos

deliberar sem quorum, obedecendo o Regimento da nossa Comissão.

Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Senadores, em primeiro lugar, quero manifestar minha solidariedade ao Mato

Grosso, cujos representantes aqui fizeram um apelo. Estranhei a falta de

solidariedade do Governo com relação a Mato Grosso. Não entendo por que o

Deputado Gilmar Machado, homem tão atento ao Orçamento, quer encerrar tão

precipitadamente uma reunião da maior importância para o Estado do Mato Grosso,

não para a atuação de cada um dos companheiros, mas para atender uma

necessidade urgente do Estado.

Primeiramente, peço a V.Exa. ponderação. V.Exa. se credencia como um

homem generoso e bom, que brilhou na aprovação do último Orçamento; que sua

generosidade, nobre Deputado, não seja apenas com as questões do FMI, mas

também com as relativas ao Mato Grosso. As estradas esburacadas do Mato Grosso

necessitam da sensibilidade de V.Exa., dessa generosidade mineira. Faço um apelo

no sentido de que V.Exa. tenha mais um pouco de tolerância.

Em segundo lugar, quero parabenizar esta Comissão. Hoje estamos com um

novo Presidente, porque o titular assumiu um Ministério, e estamos sem Relator,
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porque o Relator assumiu outro Ministério. Isso é sinal de que esta Comissão andou

bem ou andou mal — o futuro vai dizer.

Sr. Presidente, parece-me que com a chegada do Senador Fernando Bezerra

o apelo feito ao Deputado Gilmar Machado já começa a surtir efeito. O Mato Grosso

merece essa homenagem, e poderemos discutir matérias da maior importância. Se

houver algum item do qual o Deputado Gilmar Machado discorde, S.Exa. pode pedir

vista, que, evidentemente, será concedida, até porque seria uma deselegância para

com o PT não atender aos Estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul,

estando presente o líder Delcidio Amaral, homem sempre atuante e conhecedor das

necessidades do Mato Grosso no que diz respeito a estradas.

Senhores representantes do Mato Grosso, estou sendo generoso com relação

ao Estado de V.Exas. porque vai chegar a vez do Piauí e quero reciprocidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Deputado Welinton

Fagundes, V.Exa. tem a palavra para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Primeiramente, quero saber se

já conseguimos o quorum.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Com a chegada do Líder do

Governo, Senador Fernando Bezerra, temos quorum regimental.

Quero registrar a presença do Líder do PT, Senador Delcidio Amaral, que,

mesmo não sendo membro desta Comissão, vem prestigiar Mato Grosso.

V.Exa. tem a palavra, Deputado Welinton Fagundes.

O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Sr. Presidente, a preocupação

externada pelo Senador Jorge Pinheiro é a preocupação de toda a bancada de Mato

Grosso, que vive momentos de angústia. Principalmente nós, do PL, que temos a

responsabilidade de estar à frente do Ministério dos Transportes, bem como no

Estado de Mato Grosso com um indicado do nosso partido à frente da UNIT, vimos

pedir o empenho de todos os companheiros, visto que a paralisação dessas obras

representa um prejuízo muito grande ao nosso Estado.

Esse acórdão do Tribunal de Contas chegou à nossa Comissão no dia 15 de

dezembro do ano passado, mas pelo assoberbamento e com tantas matérias para

apreciar, principalmente a do Orçamento, o Presidente, à época, colocou na pauta

apenas os acórdãos que tinham chegado até o dia 30 de novembro. Portanto, essa
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matéria relativa ao Estado do Mato Grosso não pôde ser votada. Hoje estamos em

período de arranca safra, com chuvas muito intensas, estradas esburacadas, com

acidentes ocorrendo no dia-a-dia, além do prejuízo dos produtores do nosso Estado.

Então, precisamos aprovar o que já está muito claro, segundo o Tribunal de

Contas. Foi um erro, por exemplo, o Tribunal de Contas ter colocado que o que se

analisava era o BDI do material betuminoso, inclusive de estradas terrosas, ou seja,

estradas que não tinham nada a ver com o material betuminoso.

O Deputado Humberto Michiles, Relator da matéria, está chegando e já tem o

parecer favorável. Portanto, gostaríamos de pedir a todos os nossos companheiros a

aprovação. Logicamente, logo após o voto do nosso Relator, poderemos colocar o

assunto mais em pauta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Há quorum para deliberação

nas 2 Casas do Congresso Nacional.

Apreciação da Ata das seguintes reuniões: 1ª Reunião Extraordinária, da 4ª

Sessão Legislativa Extraordinária, realizada nos dias 20, 21, 22, 23, 28 e 29 de

dezembro de 2004; e 1ª Reunião de Audiência Pública, da 3ª Sessão Legislativa

Ordinária, realizada em 10 de março de 2005.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das Atas em

virtude de cópias das mesmas terem sido distribuídas antecipadamente.

Não havendo discussão e conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 8º do

Regulamento Interno desta Comissão, declaro as Atas aprovadas.

Ordem do Dia.

Apreciação do relatório apresentado ao seguinte Aviso do Congresso

Nacional, referente a obras com irregularidades, enviado pelo Tribunal de Contas da

União, com voto pela suspensão da execução da obra.

Item 1 - Aviso nº 03/2005-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia

do Acórdão nº 2.087, de 2004 — TCU (Plenário), bem como aos respectivos

relatório e voto que o fundamentam, referente ao relatório de inspeção realizada na

execução de serviços de conservação preventiva, rotineira e emergencial de

rodovias no Estado do Mato Grosso”.

Relator: Deputado Humberto Michiles.

Não foram apresentadas emendas.
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Voto: pela autorização da execução, na forma do projeto de decreto legislativo

apresentado.

O Relator está com a palavra, para a apresentação do Relatório.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, Senador Efraim

Morais, Deputado João Leão, demais membros Senadores e Deputados, vou direto

ao voto.

Trata-se de um conjunto de obras de restauração e conservação preventiva

de trecho de rodovias federais do Estado do Mato Grosso que visam proporcionar

condições satisfatórias de tráfego nessas rodovias para fins de escoamento da

produção e maior conforto e segurança aos usuários. Até a data da última vistoria

realizada pelo TCU, em 14 de abril de 2004, 39% das obras tinham sido realizadas.

Essas obras têm sido executadas com dotações no âmbito dos Programas de

Trabalho 26.782.0220.2834.0051, Restauração de Rodovias Federais no Estado do

Mato Grosso, e 26.782.0220.2841.0051, Conservação Preventiva e Rotineira de

Rodovias, no Estado do Mato Grosso.

Após fiscalização, realizada no corrente ano, o TCU constatou que a

repactuação dos Contratos PD/11-017/2000 até o PD/11-014/01, não havia sido

feita, apesar de o TCU, em julho de 2003, ter dado um prazo de 60 dias para

proceder os ajustes e ter sido essa a condição para a liberação da execução dos

referidos contratos.

Por outro lado, foram saneadas as irregularidades no Processo Licitatório Pr.

2599/2002-03. Diante disso, a Corte de Contas, por intermédio do Acórdão nº

510/2004, deliberou em encaminhar cópia desse acórdão acompanhado do relatório

e voto que o fundamentam à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização do Congresso Nacional e ao Exmº Sr. Ministro de Estado dos

Transportes, informando que a irregularidade relativa ao Pr. nº 2599/03 foi saneada,

podendo ser formalizada a execução do respectivo contrato, permanecendo

pendentes as demais questões apontadas no item 9.3 do Acórdão nº 790/03, do

Plenário do TCU.

Nesse sentido, tendo em vista o não-cumprimento da condição que havia sido

a razão da liberação das obras de 2003, por meio do Aviso nº 11/2004, o Congresso

Nacional aprovou o projeto de decreto legislativo incluindo esses contratos no Anexo

VIII da LOA/2004, ficando a sua execução física, orçamentária e financeira vedada.
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Todavia, no Processo TC 011.385/2004-5, o TCU muda o entendimento

acerca dos indícios de irregularidades nessas obras. Cita o Ministro Revisor, Walton

Alencar Rodrigues:

“Entendo que se o edital previa o pagamento do

fornecimento de acordo com a sistemática antiga, pelo

valor da nota fiscal de compra mais bonificação de 15%,

vindo o contrato, posteriormente, a dispor a incidência do

BDI pleno, válido para os demais itens, impõe-se a

devolução uma vez que, manifestamente, a alteração

equivaleria a uma majoração injustificada do preço do

serviço.

O mesmo não ocorre se o edital já previa o

pagamento do fornecimento por meio do BDI único.

Nesse caso, a imposição de uma repactuação prevendo o

pagamento pela bonificação reduzida de 15%

corresponderia a uma injustificada redução dos valores

pactuados.

No caso concreto sob exame, não há notícia no

processo de que os contratos não repactuados tenham

decorrido de licitações em que se previa a bonificação de

15% sobre o preço de aquisição dos materiais

betuminosos. Provavelmente não era esse o caso, já que

essa forma de pagamento foi abandonada pelo DNIT

desde 1997 e os contratos aqui considerados são de

2001.

Por essas razões, sugeri esclarecer que a

repactuação determinada alcançaria apenas os contratos

cujas licitações de origem previam o pagamento pelo

valor da aquisição, informado pelo valor da nota fiscal ou

pelo preço tabelado, conforme o caso, acrescido da

bonificação de 15%”.

Nessa linha de entendimento, o Ministro Relator, Adylson Motta, em seu voto,

afirma:
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“Essa irregularidade remonta a 21/10/1997, data a

partir da qual o então DNER, com fulcro numa alegada

liberação de preço de materiais betuminosos promovida

pela Portaria nº 28/97 do Ministério da Fazenda, sujeitou

esse importante item no rol de custos das obras e objeto

de simples aquisição por parte das contratadas, ao

mesmo regime de BDI dos demais materiais. Esse

procedimento acarretou excessiva elevação do BDI,

comumente aplicado a esse insumo, e o conseqüente

desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, em

desfavor da administração”. (...)

“Entretanto, considerando que há indícios fortes de

que os contratos em questão datam de períodos

posteriores a 1997 (ano em que se abandonou a adoção

de percentual de 15% de bonificação nas licitações da

autarquia, segundo informações colhidas no Tribunal de

Contas da União) e diante dos fatos e argumentos

apresentados pelo eminente Ministro Revisor, Walton

Alencar Rodrigues, entendo que carece de elementos

suficientes para se recomendar a paralisação de sua

execução orçamentária. Acolho, ainda, a restrição

sugerida ao subitem 9.1 e a supressão de determinação

de fornecimento direto de materiais betuminosos à vista

dos novos procedimentos adotados pela autarquia.

Assim sendo, peço vênias à Unidade Técnica para

discordar de sua proposta de adoção de medida cautelar

e de outras providências, e voto por que seja adotado o

acórdão que ora submeto à consideração deste Plenário.”

Diante disso, o TCU, por intermédio do Acórdão nº 2.087, de 15 de dezembro

de 2004, deliberou:

“9.1. determinar à 11ª Unidade de Infra-Estrutura

Terrestre — DNIT que — em relação aos contratos para a

execução de obras rodoviárias originados de licitações a
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que se previa a bonificação de 15% sobre o preço de

aquisição dos materiais betuminosos e que foram

posteriormente alterados para a inclusão de previsão de

pagamento do dito fornecimento, com incidência do BDI

pleno, válido para os outros itens contratuais — promova

a repactuação desses contratos de forma a se retornar ao

modo de pagamento previsto no edital de licitação,

adotando-se as medidas tendentes ao ressarcimento dos

valores porventura pagos a maior, inclusive com a

instauração de tomada de conta especial, caso

necessário;

9.2. dar ciência da presente deliberação à

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização do Congresso Nacional e ao Departamento

Nacional de Infra-Estrutura dos Transportes — DNIT,

informando-lhes que, em relação a licitações e contratos

contemplados com recursos inscritos no PT

26.782.0220.2834.0051 e PT 26.782.0220.2841.0051,

não foram constatadas irregularidades que recomendem a

paralisação da execução orçamentária de tais programas

de trabalho”.

Em face do exposto, voto pela exclusão do Anexo VI da LOA/2005, dos

subtítulos 26.782.0220.2834.0051 — Restauração de Rodovias Federais no Estado

do Mato Grosso e 26.782.0220.2841.0051 — Conservação Preventiva e Rotineira de

Rodovias no Estado do Mato Grosso, na forma do projeto de decreto legislativo em

anexo.

É o voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - A matéria está em discussão.

(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.

Em votação o parecer do Relator na representação da Câmara dos

Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam com se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.

Em votação o parecer do Relator na representação do Senado Federal .

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam com se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Aprovado, por unanimidade, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

Apreciação de requerimentos.

Item 2 - Requerimento nº 1/2005, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, para disponibilização de cópias das correspondências com

o Fundo Monetário Internacional — FMI que definiram as ações a serem realizadas

pelo Governo brasileiro no limite de 2,8 bilhões de reais, não computados no cálculo

do superávit primário.

Autor: Deputado Ricardo Barros.

Tem a palavra o autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, nobres colegas, no

final do ano, no dia 23 de dezembro, chegou a esta Comissão Mista de Orçamento a

notícia de que poderíamos aprovar 2 bilhões e 800 milhões de reais em

investimentos por conta de um acordo feito entre o Governo e o Fundo Monetário

Internacional no sentido de que os valores desse investimento não fossem

computados na conta do superávit primário.

Passei, então, desde aquele dia, em todas as reuniões desta Comissão de

Orçamento, a requerer ao Sr. Presidente que nos desse cópia da correspondência

entre o Ministério do Planejamento e o Fundo Monetário Internacional descrevendo

essas obras, para que tivéssemos clareza do que se estava aprovando, porque elas

constaram todas como emendas de Relator no Orçamento Geral da União, aprovado

em dezembro passado. Solicitei a correspondência entre o Ministério e o Fundo

Monetário Internacional para saber se todas as emendas de Relator conferiam com

o proposto no acordo.

Como não houve eco nem na Comissão do Orçamento nem no Plenário do

Congresso, onde reiterei o pedido da correspondência, apresentei 2 requerimentos a

esta Comissão de Orçamento. O primeiro requer ao Presidente da Comissão que

disponibilize a correspondência, porque seria natural que S.Exa. a tivesse em seu

poder, uma vez que aceitou a inclusão das emendas de Relator, e o segundo

requerimento pede ao Ministro do Planejamento que a disponibilize.
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O motivo desses requerimentos é para que tenhamos conhecimento de como

foi tratada, entre o Ministério e o Fundo Monetário Internacional, a questão das

obras que estão no tal plano piloto desenvolvido pelo Governo Federal.

Essas são as razões do requerimento. Peço aos companheiros que o apóiem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - A matéria continua em

discussão.

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, nobres

Parlamentares, não somos contra. Para nós está claro, porque o relatório está na

página eletrônica da Secretaria do Tesouro Nacional. Tenho o endereço eletrônico,

se o Deputado Ricardo Barros quiser acessar vai encontrar o texto na íntegra. Mas

acredito que é direito do Parlamentar pedir informações ao Ministro.

Quero apenas fazer um ponderação ao Deputado Ricardo Barros. Um

requerimento é dirigido ao Presidente da Comissão; o outro, ao Ministro. O Ministro

enviará para a Comissão e a Comissão nos encaminhará. Particularmente, não vejo

sentido no requerimento dirigido ao Presidente da Comissão. Todos os documentos

que chegam a S.Exa. são repassados aos membros da Comissão. Por isso, acho

desnecessário o requerimento. Dá a impressão de que o Presidente vai receber um

documento e não vai passá-lo para os membros da Comissão. Pessoalmente, acho

que isso não vai acontecer em hipótese alguma, ainda mais estando na Presidência

o Senador Efraim Morais.

Portanto, votarei favoravelmente ao segundo requerimento, mas acho que o

outro é desnecessário. É melhor votar o pedido para que o Ministro do Planejamento

mande o documento. Na hora em que chegar na Comissão, o Presidente vai

repassar para todos os membros. Votar para que o Presidente tenha que repassar

denota uma certa desconfiança do Presidente, o que eu pessoalmente não tenho.

Confio no trabalho de S.Exa. Portanto, vou votar favoravelmente ao requerimento

que solicita ao Ministro. Quanto ao outro, votaria favoravelmente somente se

achasse realmente necessário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Agradeço a confiança de

V.Exa. Pode ficar tranqüilo que, nesta interinidade, cumprirei o Regimento Interno na

forma da lei.

Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.
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O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, acho da maior

importância o requerimento sugerido pelo Deputado Ricardo Barros. O fato de os 2

requerimentos serem aprovados em nada desmerece a Comissão. Pelo contrário. É

fundamental que isso ocorra.

Na semana passada, só para esta Comissão ter uma idéia, esteve na

Comissão de Agricultura do Senado Federal, presente inclusive o Líder do Governo,

este grande Senador do Rio Grande do Norte, Fernando Bezerra, o Ministro da

Agricultura. Provocado por mim sobre a participação do Ministério nas prioridades

das estradas aprovadas nesse acordo com o FMI, o Ministro me informou que o

Ministério não teve a menor participação.

Consultei, como membro da Comissão de Infra-Estrutura do Senado, cerca de

8 Governadores e irei consultar todos. Se nos debruçarmos sobre estas prioridades

das estradas brasileiras veremos que a maioria do que foi aprovado no acordo com

o FMI é tapa buraco; é recuperação e não construção. É só haver um...

(Não identificado) - Restauração.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES -  Restauração ou tapa-buracos,

como V.Exa. quiser. É muito estranho o FMI deslocar-se da sua sede para vir definir

no Brasil a ação tapa-buracos.

Essa é uma questão que tem que ser esclarecida a fundo. A Comissão de

Infra-Estrutura está convocando um representante daquele banco para mostrar onde

foi a interferência. Quem foi que escolheu essas prioridades? Não foram os

Governadores, não foi esta Comissão, pois aqui só chegou no dia 23, na data da

aprovação.

Estou fazendo isso, Deputado Gilmar Machado, para defender o partido de

V.Exa. e a transparência. É necessário que essas coisas fiquem bem claras. O

Senador Antero Barros fez um requerimento, está tramitando no Senado,

provocando uma discussão sobre as concorrências dessas obras. O FMI interfere

aqui nas concorrências normais que se fazem, ano a ano, envolvendo recursos dele

originados. Ele exige concorrência internacional e faz uma série de outras

exigências. O que me parece é que, em algumas dessas obras aqui aprovadas, há

concorrências de gaveta feitas 2, 3, 4 anos atrás.
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Temos a responsabilidade de manter uma transparência ainda maior, porque,

afinal de contas, o Presidente da Comissão e o ilustríssimo Relator hoje foram

promovidos a Ministro de Estado.

Em nome dessa transparência, Deputado Gilmar Machado, sou inteiramente

favorável à aprovação dos 2 requerimentos do Deputado Ricardo Barros.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Com a palavra o Senador

Fernando Bezerra, Líder do Governo.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente; meu prezado

amigo Senador Heráclito Fortes, na verdade, se o FMI tiver sugerido alguma coisa, a

responsabilidade de aprovar o que aprovamos aqui foi exclusivamente nossa.

Aprovamos, com o voto de V.Exa., o do Sr. Presidente e o de todos os

Deputados, uma proposta orçamentária relatada pelo Senador Romero Jucá.

O FMI é uma página virada. Ontem, o Governo brasileiro tomou a sábia

decisão de que nós não mais precisamos da tutela do FMI, como aconteceu no

passado recente. E aconteceu porque precisávamos. Passamos por crises

internacionais, e o Presidente Fernando Henrique Cardoso foi obrigado, com apoio

de todos nós, a fazer um acordo com o Fundo Monetário Internacional. Página

virada.

Não há o que esconder neste Governo. A proposta orçamentária foi aprovada

nesta Comissão e no Congresso Nacional porque sabemos que o FMI... Vamos

supor que não tivéssemos aceito. Se houve sugestão do FMI, essa é uma

responsabilidade nossa. Passou agora a saber se o que aprovamos é importante ou

não para o País e se aprovamos de forma limpa e honesta ou não.

Quanto ao processo licitatório, temos que fazer valer a Lei de Licitações, para

que ele se faça de forma limpa e honesta. Para isso, temos como assessor do

Congresso Nacional o Tribunal de Contas da União, cuja obrigação é verificar a

honestidade da aplicação do dinheiro público.

Portanto, Sr. Senador, é nessa linha que me situo. Cabe ao Tribunal de

Contas da União averiguar se os recursos serão aplicados corretamente e de acordo

com a lei.

Nem sou contra. Considero inócua a matéria, uma vez que o FMI não tem

mais nada a ver com este País. Não estamos mais em dependência do FMI. Por que

vamos perguntar ao FMI o que vamos fazer? Se fizemos por alguma recomendação,
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fizemos com a responsabilidade de quem podia fazer. Como Deputados e

Senadores e como Congresso Nacional, aprovamos o Orçamento. Hoje, temos que

discutir é se o processo licitatório vai ser correto, e cabe exclusivamente ao Tribunal

de Contas da União o julgamento dessas contas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Com a palavra Senador

Heráclito Fortes.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, o importante de

quem vive numa Casa como esta é exatamente a lição de cada dia: o inexperiente

aprende com o experiente. Acabei de resolver um problema que me angustiava

exatamente orientado pela sabedoria e pela esperteza (risos), pela experiência,

experiência.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Peço a V.Exa. retificação quanto

à palavra esperteza. Eu não cheguei a esse time, nem vou chegar.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Está feita. A palavra é experiência.

V.Exa. não merece o termo esperteza, que eu retiro.

Concordo exatamente com o que V.Exa. disse. Quero ser coadjuvante desse

requerimento e quero colocar no papel. Vamos apresentar todas as concorrências

envolvendo recursos do FMI para aprovação do Tribunal de Contas da União, como

V.Exa. sugeriu aqui. Apenas vamos para o papel.

Faríamos uma consulta ao Tribunal de Contas da União, para ver se todas

essas obras aprovadas no dia 23 estão exatamente de acordo com as normas que o

Tribunal exige.

Isso está feito, não há problema, é muito simples. Já há uma solicitação feita

pelo Senador Antero Barros sobre a questão. É muito fácil, nobre Senador. Tenho

certeza de que isso vai servir para esclarecer, de uma vez por todas, essa questão.

Portanto, endosso o requerimento do Senador Fernando Bezerra. Senão, eu

faço e tenho certeza que S.Exa. vai endossar — até porque a idéia é dele, e eu não

tenho o hábito de comprar idéia dos outros.

Muito obrigado.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Estamos de pleno acordo. Há

cerca de 10 dias, as bancadas do Estado de V.Exa., Sr. Presidente, a Paraíba, de

Pernambuco e do Rio Grande do Norte estiveram com o Presidente do Tribunal de

Contas da União, exatamente porque o Tribunal transcende seu dever de apenas
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apreciar as contas, antecipa-se à lisura das licitações, e muitas vezes há um atraso

justamente pelo excesso de zelo.

Fomos dizer ao Presidente do Tribunal de Contas da União que não

queremos, de maneira nenhuma, passar por cima da lei, mas queremos apressar. O

que eu quero dizer como exemplo é que isso será feito. Estou de pleno de acordo

com a formulação feita pelo Senador Heráclito Fortes.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - A Mesa espera o

requerimento do Senador Heráclito Fortes, torcendo para que haja um entendimento

de Lideranças.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Nosso acordo é que a lei seja

cumprida. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Não, a Mesa simplesmente

receberá o requerimento se a ela for dirigido. Vou ouvir o Deputado João Leão e em

seguida o Deputado Pauderney Avelino.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Meu caro Presidente, meus caros

companheiros Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas, o que o Deputado

Ricardo Barros quer realmente na época seria de uma lucidez excepcional. Hoje,

esse requerimento de S.Exa. infelizmente está vencido. Hoje, ele é inócuo, pois não

temos mais nenhum acordo com o FMI. Acabou-se o acordo com o FMI, isso foi

anunciado ontem pelo Sr. Presidente da República e pelo Ministro da Fazenda.

Agora, levo à consideração de V.Exas. o seguinte. Essas emendas foram

apresentadas pelo Relator Romero Jucá. S.Exa. assim o fez com os poderes que

esta Comissão dá ao Relator.

Quiseram caracterizar essas emendas de Emendas do FMI. Mas não são do

FMI, elas são do Relator do projeto. É um direito factível do Relator apresentar

emendas. E para que foram colocadas essas emendas, meu caro Senador Heráclito

Fortes, meu caro Deputado Ricardo Barros? Para restauração de rodovias federais.

Todos sabemos que as rodovias federais precisam ser restauradas no

Maranhão, no Piauí, no Paraná, na Bahia, no Rio Grande do Norte, em todos os

Estados do Brasil. O Relator Romero Jucá, em consonância com o Governo Federal,

com o Ministério dos Transportes, decidiu destinar — vejam bem — 2 bilhões e 800

milhões de reais para a restauração de rodovias federais, e estamos dizendo que
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essas emendas são de A, B ou C. Ora, o importante é a restauração das estradas

brasileiras.

Caro Senador Heráclito Fortes, essas obras ainda não foram licitadas, muitas

ainda são projetos e outras estão em processo de licitação, devido à agilidade que o

Ministério dos Transportes está imprimindo nessa questão.

Aconselho o Deputado Ricardo Barros a retirar esse requerimento, pois ele é

inócuo,. Se insistir, não vejo problema nenhum em aprovar o requerimento, embora

creia que ele vai receber esta resposta que estou dando do Ministério dos

Transportes, da Casa Civil e do Ministério do Planejamento. Não vejo por que

aprovar esse requerimento.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, eu gostaria de

continuar essa discussão, pois é salutar para o País.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Eu gostaria, Senador Heráclito

Fortes, se V.Exa. não se incomodar, de trazer minha contribuição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Senador Heráclito Fortes, a

palavra está com o Deputado Pauderney Avelino, e logo em seguida a concederei a

V.Exa.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Muito obrigado, Senador

Efraim Morais. Eu quero trazer minha contribuição a este requerimento do Deputado

Ricardo Barros, que não considero intempestivo. Aliás, os 2 requerimentos não são

intempestivos.

O esforço do Deputado João Leão na defesa do Governo é louvável, mas

S.Exa. não pode tapar o sol com a peneira. Quanto ao fato de o Brasil não ter refeito

o acordo com o FMI, só o tempo vai dizer se o Governo teve razão ou não, porque

vamos observar, durante os próximos dias, como se comportará o mercado em

relação ao País. Mas essa é outra questão. O que quero dizer é que denunciei essa

emenda quando foi apresentada. Ao chegar a esta Casa, a emenda estava escrita

em inglês. Denunciei que ela não havia passado pelos Ministérios afins.

E gostaria de fazer uma correção na fala do Deputado João Leão: não foram

destinados 2 bilhões e 800 milhões para o Ministério dos Transportes tapar buraco

de estrada, mas sim 2 bilhões e 16 milhões. O resto diz respeito a programas de

gestão do Ministério da Fazenda e outros, para aumentar a arrecadação.
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Presidente Efraim Morais, estamos de acordo com o requerimento do

Deputado Ricardo Barros, porque não podemos permitir que práticas desse tipo se

tornem corriqueiras no País. O fato de não ter sido renovado o acordo com o FMI

não quer dizer que não voltará a ser renovado amanhã, e com carga de exigências

muito maior do que as que o Fundo fez até então. Não podemos permitir a

interferência indevida de um órgão internacional na confecção orçamentária

brasileira. Repito: os Ministérios não foram consultados sobre os programas objeto

dessa emenda.

E duvido muito que haja algum documento escrito nesses Ministérios para

responder ao Deputado Ricardo Barros. Não há, porque os Ministérios não foram

consultados. A matéria chegou às mãos do Relator escrita em inglês, mas antes

chegou às minhas mãos, quando denunciei o fato. Basta ver as notas taquigráficas

daquela sessão. Portanto, essa é uma matéria que vale a pena discutir.

Sr. Presidente, quero aditar que precisamos instalar a Comissão que vai

avaliar e reformar a Comissão de Orçamento. Está maduro esse entendimento nas 2

Casas, e precisamos começar a trabalhar. Essa Comissão não poderá ficar só no

papel. Temos que fazer isso para evitar os equívocos que vêm acontecendo ao

longo dos últimos anos. Essa Comissão tem que dar frutos, para que atitudes como

essa, que ferem a soberania e a autonomia de um Poder, não se repitam no

Congresso Nacional.

Quero dizer que são oportunos os 2 requerimentos do Deputado Ricardo

Barros e que devemos aprová-los.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, pela ordem. Fui citado e

gostaria de fazer uma rápida observação. Quero dizer ao Deputado Pauderney

Avelino, meu grande companheiro, que tem vasta cultura nesta Casa e um trabalho

excepcional nesta Comissão, que as emendas não são do FMI, não existe emenda

do FMI, as emendas são do Relator. Quem assinou o Relatório e designou tanto

para essa obra, tanto para aquela obra, tanto para restauração, tanto para a BR tal,

foi o Relator. Aprovamos o Orçamento por unanimidade nesta Casa, gente, nesta

Comissão! Então, não vejo o porquê de todo esse problema.

Voto favoravelmente ao requerimento do Deputado Ricardo Barros. Ele vai

ouvir esta resposta: as emendas não são do FMI, são do Relator. Acabou.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Tem a palavra o Senador

Heráclito Fortes, último orador inscrito.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Eu tinha uma ligeira desconfiança

de que havia uma interferência externa nas questões nacionais, mas se realmente o

Deputado Pauderney encaminhar a esta Comissão esse documento em inglês

remetido para esta Casa, não resta mais dúvida, e estamos desmoralizados, Sr.

Presidente. Lamento que isso tenha ocorrido, e não fica mais nenhuma dúvida.

Deputado João Leão, quero fazer a defesa do Relator, meu colega e hoje

Ministro Romero Jucá. Perguntei-lhe sobre as emendas do FMI, como teriam sido

remetidas para esta Casa, e ele me respondeu que as recebeu do Ministério do

Planejamento e, como Relator indicado pelo Governo, apenas as transcreveu tal

qual estavam.

Sr. Presidente, o grave de tudo isso é que, por exemplo, o Ministro da

Agricultura, um dos homens mais respeitáveis da República na atual administração,

inquirido sobre as prioridades, porque eram estradas para escoamento — V.Exa.,

Deputado Sciarra, estava presente —, disse que não. Chamou às falas o Presidente

da CONAB, responsável pelo transporte e armazenamento da produção agrícola do

País, e este também disse não. Estou juntando um por um para saber realmente

quem foi que fez, porque está aparecendo muita coisa do FMI. Agora, o curioso é

saber como o FMI sabia onde tinha buraco no Brasil. Onde tinha estrada para

restaurar.

Essa questão não é uma brincadeira. Precisa ser tornada clara, e acho que

esta Comissão tem o dever, inclusive, se for o caso, de rever a decisão, porque fica

muito mal, até porque este ano, Sr. Presidente, foram 2 bilhões e 800 de um total de

9.

Agora o que é mais grave, Deputado Pauderney Avelino: dos 23 bilhões

aprovados para investimento, houve um contingenciamento de 17. O que sobrou é

para as emendas sagradas do FMI, que até o final do ano terão que ser executadas,

porque se tem que prestar conta ao Fundo, para cobrir as metas, e o resto. Então,

quem não está beneficiado vai para a vala comum, vai ficar perambulando, usando o

prestigio e a liderança do Deputado Gilmar Machado para conseguir que um

tecnocrata libere um pouquinho ali, um pouquinho acolá. A cada votação de
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interesse do Governo, vai se dizer: “Olha, se votar a favor, eu libero”.  Temos que

acabar com essa brincadeira.

Enquanto não se vota um novo Orçamento, que vai dar soberania e

transparência a esta Casa, não podemos concordar com isso. De forma que acho

que é da maior importância o esclarecimento de quem é quem nesses 2 bilhões e

800 do FMI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Morais) - A discussão está encerrada.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, antes que

V.Exa. encerre, gostaria de encaminhar ao ilustre Senador Heráclito Fortes, ao

Deputado Ricardo Barros e aos demais membros da Comissão o destino dos

recursos da emenda do FIM. São 2,16 bilhões destinados para conserto de rodovias

e mais algumas reconstruções, derrocamento, recuperação de moles, construção de

eclusas. E tem para o Ministério da Fazenda e Previdência Social 500 milhões de

reais, conforme havia dito, para a Receita Federal e a Receita Previdenciária. Ou

seja, antes de ser criada a Receita da Previdência, já havia destinação de recursos

para instrumentalizá-la — só veio a ser aprovada em medida provisória neste ano.

Encaminho a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Morais) - A Mesa agradece a

colaboração de V.Exa. e comunica ao Plenário que colocará em votação os itens 2 e

3, os 2 requerimentos, se houver concordância do Plenário.

(Não identificado) - Só quero pedir que sobresteja o segundo, porque V.Exa.

não tem como entregar, porque...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Morais) - Não tem problema. Se o

Deputado Ricardo Barros concordar, retiro o 2.

Vamos votar os 2 requerimentos, ao tempo em que comunico ao Plenário que

ambos os requerimentos foram subscritos pelo Senador Heráclito Fortes.

Em votação.

Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Item 4 da pauta.
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Recurso nº 1/04, apresentado ao Plenário da Comissão Mista de Orçamento,

da decisão de sua presidência emanada no Requerimento nº 3, de 2004. (Contra

decisão do Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, pelo despacho do dia 16.03.04,

que indeferiu o Requerimento nº 3/2004, da CMO, de autoria do Deputado Ricardo

Barros.)

O autor está com a palavra, para apresentação do recurso.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, vou ser rápido,

porque desejamos instalar aqui a nossa Comissão para rever as questões do

Orçamento.

Fiz o Requerimento nº 3, de 2004, convocando o Sr. Ministro José Dirceu para

comparecer a Comissão Mista de Orçamento e Fiscalização a fim de prestar

esclarecimentos sobre a atuação do seu ex-assessor Waldomiro Diniz.

Naquele momento, havia uma grande discussão sobre a atuação de

Waldomiro Diniz nesta Comissão. E juntei aqui um recorte de jornal que falava que

ele, Waldomiro Diniz, negociava o Orçamento em nome do Governo.

O Senador Gilberto Mestrinho despachou o seguinte: “Indefiro o

requerimento, por não se tratar de matéria pertinente às atribuições da Comissão”.

 Ora, é evidente que não pude concordar com o despacho do Presidente

Gilberto Mestrinho. A matéria é pertinente à Comissão, porque, de acordo com a lei,

à Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e indiretamente o

Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na

coordenação e na integração das ações do Governo, na verificação prévia e

supletiva da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, na análise do

mérito, da oportunidade, da compatibilidade das propostas com as diretrizes

governamentais e, ressalto agora, realizar a coordenação política do governo, o

relacionamento com o Congresso Nacional e os partidos políticos, a interlocução

com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Ora, Waldomiro Diniz, então assessor do Ministro José Dirceu, agiu com

conhecimento do seu superior hierárquico, que era o referido Ministro. Pergunto aqui

se o que se pretende ao ouvir o Ministro José Dirceu é saber se Waldomiro Diniz

agiu com o conhecimento de S.Exa. ou por conta própria.

Entendo, companheiros da Comissão, que não podemos aceitar o despacho

do Presidente Gilberto Mestrinho porque ele retira poderes desta Comissão.
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É evidente que temos a prerrogativa de convocar Ministro, sim. Por isso fiz o

recurso e peço aos companheiros que o apoiem. É claro que o requerimento não

tem mais atualidade, já que se passaram quase 2 anos, mas o recurso é importante,

porque, se derrotado, ficaremos impedidos de convocar Ministros em outras

oportunidades.

Por isso peço apoio aos companheiros da Comissão para essa proposta e

esse recurso que apresentei ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Morais) - Com a palavra o Senador

Fernando Bezerra.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, acho que é

correto esta Comissão acolher requerimento de convocação de Ministros, desde que

trate de assuntos pertinentes ao Orçamento nacional.

 Não vejo nenhum sentido na discussão desta matéria agora. O próprio

Deputado Ricardo Barros também entende dessa maneira. E, ressalvado o fato, que

já é regimental, de que é prerrogativa desta Comissão convocar Ministros para tratar

de assuntos pertinentes ao tema desta Comissão, não vejo nenhum sentido na

votação desta matéria agora.

Essa é uma matéria superada, como o próprio Deputado diz. Se for preciso

ratificarmos uma votação agora de que é atribuição desta Comissão convocar

Ministro sempre que se tratar de tema referente ao que nós tratamos aqui sobre o

Orçamento, nós vamos aprovar.

Houve um entendimento do então Presidente Gilberto Mestrinho de que esse

não é assunto pertinente. Esse poderá ser um entendimento diferente do de V.Exa.,

que poderá acolher imediatamente.

Vamos aqui apenas ratificar o Regimento. Acho que é esse o sentido. O

Deputado Ricardo Barros me disse que não quer é que abramos mão da

prerrogativa de poder convocar Ministro. Claro que não vamos abrir. O Regimento

está aí, ainda vivo, para isso. Mas votar isso agora não tem sentido. E, passado

esse tempo, o próprio Deputado reconhece isso e S.Exa. deverá encaminhar logo

após a retirada do seu requerimento de convocação do Ministro José Dirceu,

segundo o Deputado Ricardo Barros me disse.

O que temos aqui é de ratificar que temos o dever de fazer isso aí. Em

seguida, S.Exa. vai apresentar um requerimento, por entender que a matéria já está
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superada, já se vai um longo prazo da dispensa de convocação do Ministro José

Dirceu.

Sendo assim, Sr. Presidente, encaminho no sentido de que é prerrogativa

desta Comissão convocar, mas não quero desrespeitar o parecer do Presidente

Gilberto Mestrinho.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Deputado Ronaldo Dimas,

tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, ao ser aprovado o

recurso, não significa absolutamente que o requerimento será aprovado, mesmo

porque ele deverá retornar à Presidência para novo despacho. É esse o

entendimento?

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Mesmo assim, Sr. Presidente, tenho

de discordar um pouco do que disse o Líder do Governo. Esse caso está bastante

mal resolvido. Não temos nada que possa impedir a vinda de um Ministro, nesse

caso, para falar se era ou não do conhecimento de S.Exa. os atos praticados pelo

então Subchefe de Assuntos Parlamentares da Presidência da República. Somos

totalmente favoráveis à aprovação do recurso e, quanto ao requerimento, vamos

discutir depois. Essa é uma outra história.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Deputado Gilmar Machado,

tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, orientado pelo

nosso Líder, Senador Fernando Bezerra, quero dizer que estamos votando porque o

nosso entendimento sempre foi de que é possível a apresentação de requerimento

de convocação de Ministro. O Regimento assim estabelece e a Constituição nos dá

essa prerrogativa. Não concordamos com o teor do requerimento, mas esta é uma

matéria para ser discutida posteriormente. Não está em discussão agora.

Foi feito um acordo pelo nosso Líder e vamos honrá-lo. Vamos votar

favoravelmente à proposição do Deputado Ricardo Barros e contrariamente ao

recurso do Senador Gilberto Mestrinho.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Deputado Pedro Novais, tem

V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, o Deputado Ricardo

Barros que me perdoe, mas S.Exa. deu os 2 motivos pelos quais não devemos

aprovar o recurso nem o requerimento. Primeiro, a matéria está superada. Foi o que

disse S.Exa. Segundo, essa matéria não diz respeito à Comissão de Orçamento.

Convocar Ministro é prerrogativa da Comissão e dos Deputados, porém, quando a

matéria for pertinente. No caso, não há questão orçamentária a ser decidida na

atuação do Sr. Waldomiro Diniz ou do Ministro José Dirceu.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Senador Heráclito Fortes, tem

V.Exa. a palavra.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, esta matéria é

muito delicada, é eminentemente política. Eu paguei um preço alto dentro do meu

partido porque, em circunstância de momento, neguei-me a assinar requerimento de

criação de uma CPI no Senado, a dita CPI Waldomiro Diniz.

Esta questão vem se arrastando há muito tempo. O Deputado Pedro Novais,

a quem respeito e prezo muito e por quem tenho admiração profunda, quando diz da

inconveniência da convocação ou da falta de motivação para convocação do Chefe

da Casa Civil, deve se ater ao ato de nomeação de S.Exa., quando uma das suas

funções é realizar coordenação política do Governo, relacionamento com o

Congresso Nacional, os partidos políticos, interlocução e por aí vai.

Só que, Deputado Pedro Novais, os jornais da época, — e estou tirando do

arquivo do Deputado Ricardo Barros —, em artigos sobre o caso Waldomiro, dizem

que ele negociava com o Orçamento do Governo. Mas não vamos discutir. A minha

questão é outra: será que em um momento como este o próprio Ministro José Dirceu

não quer vir aqui esclarecer isso de uma vez por todas? Daí porque gostaria de pedir

a suspensão dessa discussão. E o Deputado Gilmar Machado, que é o homem do

Governo na Comissão de Orçamento, teria tempo de consultar o Ministro sobre sua

conveniência ou não. E, na próxima reunião, tomaríamos uma decisão sobre o que

fazer com matéria desta natureza, uma vez que se trata de matéria política. Temos

de agir assim para não deixar esse cadáver insepulto. Vai e volta esse mesmo tema.

Penso que o Ministro José Dirceu, pelo serviço prestado à Pátria ao longo

desses anos, merece a oportunidade de ser ouvido sobre a conveniência ou não de

vir até esta Casa. Se o Deputado Gilmar Machado, que é um grande articulador e
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um brilhante negociador, aceitar minha proposta, Sr. Presidente, sugiro que seja

suspensa a discussão desse item. Depois S.Exa. faria a consulta ao Ministro.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Quero debater o assunto, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Deputado João Magno, tem

V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, em que pese o nobre

Senador Heráclito Fortes e o Deputado Ricardo Barros agirem com tanta ansiedade

para requentar essa assunto de 2 anos, entendemos que já houve, inclusive na

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, oportunidade de este assunto ser

trabalhado. Participei dos debates naquela ocasião. Trazer novamente, depois de

passados tantos meses, este assunto para ser discutido aqui não é acertado.

 Creio que esta Comissão, ilustre Senador, tem assuntos mais atuais, mais

contemporâneos para analisar, como a necessidade de cobrar do Governo

mudanças na feitura do Orçamento. Isso que temos que debater neste momento.

Parece-nos um tema muito mais útil do que trabalhar um assunto passado.

Se tentarmos trazer para discussão nesta Casa todo assunto já esquecido

neste País, assuntos não tão bem esclarecidos, sem saber quais os verdadeiros

motivos que estão por trás de tudo, certamente esta Comissão não vai mostrar para

o País o verdadeiro motivo da sua existência, que é elaborar o Orçamento de

maneira adequada e descobrir uma maneira mais atual de debatermos a

constituição de um orçamento feito sob parâmetros diferentes dos que têm sido

adotados por esta Casa. A maneira que estamos trabalhando o Orçamento é

defasada, ultrapassada. Estou propondo, ilustre Senador Heráclito Fortes, uma

pauta mais construtiva.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, quero prestar um

esclarecimento ao Deputado João Magno.

Se eu quisesse requentar essa questão, adotaria um mecanismo fantástico:

esta caneta aqui. O requerimento apresentado no Senado depende de apenas de

uma assinatura. Se fosse da minha índole — invoco inclusive o testemunho do Líder

do Governo, que sabe as pressões que sofri —, bastava eu assinar o requerimento e

estaria resolvido o problema. Eu não acho isso. Mas também não acho justo debater

esta questão sem dar ao Ministro-Chefe da Casa Civil, um democrata, um homem



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 0226/05 Data: 29/03/05

33

com um passado todo dedicado à luta pelo restabelecimento da democracia e da

transparência no Governo, a oportunidade de dizer se isso é conveniente ou não.

Voto antecipadamente pelo que S.Exa. decidir. Se o Deputado Gilmar

Machado disser que S.Exa. não concorda em vir, eu voto com V.Exa. Não tenho

nenhum problema. Não quero revolver o passado, não quero coisa nenhuma, até

porque acho que não precisa procurar no passado erros do Governo, é só abrir os

jornais no dia-a-dia. Quero dizer a V.Exa. que a grande frustração que tenho como

Parlamentar da Oposição é que, em 2 anos e 4 meses, nunca consegui ver ninguém

da minha base criar uma crise para o Governo. Todas são criadas pelo próprio

Governo.

De forma que V.Exa. pode ficar tranqüilo, a minha intenção foi a de colaborar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Com a palavra o Senador

Fernando Bezerra e, em seguida, o Deputado João Leão.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, a questão foi

apresentada para o Deputado Gilmar Machado, mas posso antecipar a resposta. O

Ministro José Dirceu considera este assunto superado. S.Exa. não tem que vir aqui.

Com essa posição acabamos de ganhar o voto do Senador Heráclito Fortes, que

disse que o assunto está encerrado, desde que eu dê a resposta.

(Intervenção inaudível.)

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Veja bem, nobre Senador e meu

amigo, brilhante Senador da República, todas as outras Comissões têm o direito de

convocar, na hora que quiserem, o Ministro José Dirceu. Esta Comissão tem

pouquíssimo tempo e trabalhamos intensamente para tratar da questão

orçamentária. Este é um assunto superado, que já vai num passado longínquo.

Vamos sepultar essa questão. Se houver alguma outra razão para convocação do

Ministro, claro que S.Exa. virá a esta Casa, mas neste caso não tem sentido

nenhum.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Com a palavra o Deputado

João Leão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

estamos discutindo matéria pertinente à Casa. Qualquer Parlamentar pode requerer

que qualquer Ministro venha a esta Comissão debater assunto referente ao

Orçamento da União.
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O nobre Deputado Ricardo Barros, um dos homens mais capazes da nossa

Comissão, apresentou requerimento de convocação do Sr. Ministro José Dirceu, a

fim de que S.Exa. compareça à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, para prestar esclarecimentos sobre a atuação do seu ex-assessor

Waldomiro Diniz.

Sabemos que o Deputado Ricardo Barros, com sua grande capacidade, fez

um requerimento essencialmente político. Por se tratar de um requerimento

essencialmente político, repito, e não atinente às matérias da Comissão, foi

indeferido pelo Senador Gilberto Mestrinho, que agiu corretamente. O Deputado

Ricardo Barros apresentou recurso pedindo que seu requerimento fosse deferido. O

que aconteceu? O Deputado Ricardo Barros pediu algo que está de acordo com as

normas da nossa Comissão. Realmente pode-se convocar qualquer Ministro para vir

até a nossa Comissão prestar esclarecimentos. Não vejo por que não aprovar este

pedido, desde que este requerimento seja rejeitado.

O Deputado Ricardo Barros se comprometeu conosco a retirar o

requerimento. Então, vamos votar e aprovar o requerimento, e o Deputado Ricardo

Barros o retira, com a certeza de que ele não deve ser aprovado. Acabou!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Morais) - Encerrada a discussão.

O recurso está em votação na representação da Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado, com votos contrários. (Pausa.)

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, por coerência vou

votar...

(Não identificado) - O Presidente está considerando o quorum do livro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Morais) - Os Deputados membros da

Comissão.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, para não aprovar,

vamos ter de fazer uma verificação de quorum. Então, é melhor V.Exa. aprovar o

requerimento, pois temos 80 Parlamentares e a maioria não está presente, Sr.

Presidente.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, há um acordo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Morais) - Srs. Senadores, Srs.

Deputados, havia um entendimento de que seria aprovado o recurso e retirado o

requerimento.

Então, está aprovado o recurso.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.

(Pausa.).

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, quero registrar

meu voto contrário, na confiança de que o Senador Fernando Bezerra já tenha se

comunicado com o Ministro José Dirceu e que esteja aqui interpretando o desejo de

S.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Morais) - Aprovado, com votos

contrários.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

Solicito a retirada do Requerimento nº 3/04. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Morais) - Retirado o requerimento de

V.Exa., conforme acordo feito pelo Srs. Líderes.

Informamos aos Srs. Senadores e aos Srs. Deputados que, logo em seguida,

teremos a reinstalação, com a eleição do Presidente e do Vice-Presidente, da

Comissão Mista destinada a propor a reestruturação do processo orçamentário, sob

a Presidência do Deputado Pedro Novais.

 Está encerrada a reunião.


