
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

7

O SR. PRESIDENTE  (Senador Gilberto Mestrinho) – Declaro aberta a 11ª reunião ordinária da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das atas
nºs 11, 12 e 15.

Não há número para deliberação na Câmara dos Deputados nem no Senado Federal.
Em face disso, suspendo a presente reunião e marco sua continuação para a próxima quinta-
feira, às 10 horas.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 11ª reunião ordinária
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação de
matérias constantes das pautas 11, 12 e 15 de 2005.

Há um impasse porque não foi feito acordo com a bancada ruralista. Consulto a
Liderança, dada a eminência desse acordo, sobre a possibilidade de suspender a sessão e
marcar outra para terça-feira excepcionalmente. Então, daríamos prosseguimento à sessão na
próxima terça-feira, com a manutenção das assinaturas.

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO  - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO  - Sr. Presidente, gostaria de pedir a V.Exa. que

o Relator entrasse em contato tanto com o Ministro da Fazenda ou com o Sr. Murilo Portugal e
o Gerardo Fonteles, pois que já estão com o voto pronto para atender exatamente o adiamento
do custeio. Eles podem fazer isso ad referendum ou convocar imediatamente para o adiamento
do custeio da safra agrícola 2004/2005, o que provoca exatamente a execução de milhares de
produtores rurais simplesmente pelo gesto desse voto junto ao Conselho. Essa medida sendo
tomada — e ela já está pronta, todos os cálculos já foram feitos, o voto já está preparado, está
nas mãos do Sr. Murilo Portugal —, ele imediatamente comunicando ao Banco do Brasil e aos
outros bancos oficiais, na mesma hora, teremos exatamente os produtores livres das execuções
e da inclusão dos seus nomes no CADIN. Nesse momento, iniciaremos a discussão e pediremos
ao nobre Relator para que inclua no texto a nossa sugestão apresentada para as renegociações
da dívida dos produtores rurais, conforme já fizemos há mais ou menos 35 dias.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço ao Líder do Governo, Senador
Fernando Bezerra, que, em atenção à proposta do Deputado Ronaldo Caiado, se pronuncie.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o
Deputado Ronaldo Caiado sabe que há uma negociação em curso e que tende ao atendimento.
Agora, acho que estamos faltando com o nosso dever. O Congresso hoje se encontra paralisado,
numa situação em que a opinião pública hoje nos vê com olhar de muita crítica por tudo isso
que está acontecendo. Na oportunidade que temos de aprovar um projeto de lei, nós não o
fazemos.

Além do mais, Sr. Presidente, a aprovação da LDO é quase inócua a essa altura. Dia 31
de agosto, por imposição constitucional, o Orçamento chega aqui. É evidente que o Governo
está elaborando uma proposta orçamentária a partir do entendimento com o Sr. Relator,
Deputado Gilmar Machado, cujo relatório é praticamente o consenso desta Casa.

Ficamos muito mal a cada hora em que vemos este Congresso transformado apenas e
tão-somente em uma delegacia de polícia, que é o que estamos fazendo, quando o nosso dever
é legislar, cumprir, inclusive, as imposições constitucionais. Não posso entender, se há uma
negociação em curso, por que tanta imposição “não, não votamos”, quando o nosso dever é
votar.

Faço um apelo porque, à medida que cometemos ato dessa natureza, colocamo-
nos cada vez pior perante a opinião pública. Não vejo dificuldade com relação ao texto.
Se há dificuldade em relação ao texto, por que não discutimos o assunto? Simplesmente
por uma decisão política, por um processo que está em negociação, quando há espaço
inclusive para que, aprovado dentro das discussões técnicas aqui nesta Comissão, este
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projeto vá ao plenário do Congresso Nacional. Portanto, mesmo que haja uma decisão
de obstrução, pode perfeitamente se transferir essa condição para lá.
É um apelo que faço, mas vou respeitar se a maioria aqui decidir o contrário. Vamos

passar este ano sem cumprir nosso dever e nossa obrigação, que é votar a LDO.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem razão em parte pelas

observações que faz. No entanto, lamentavelmente, nós Senadores temos faltado com as nossas
obrigações aqui. As reuniões não se têm realizado ultimamente por falta de presença de
Senadores.

Faço, portanto, um apelo aos colegas Senadores que compareçam na terça-feira. O
apelo que fiz à bancada ruralista foi no sentido de que aproveitássemos parte do quorum do dia
de hoje para completar mais os três que faltam para a reunião de terça e aprovemos na reunião
de terça-feira.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, peço a palavra apenas para
informar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, existe hoje envolvidos em

CPIs 49 Senadores, mais da metade do Senado. Faltam aqui, para dar quorum,  2 Senadores
que estão vindo. Seria uma oportunidade de pelo menos abrirmos a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto.
Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA  - Sr. Presidente, quero parabenizá-lo pela decisão

tomada de encerrar esta reunião e retomar as discussões na terça-feira. Efetivamente o que
está ocorrendo — e quero deixar clara a posição do PFL, não estamos aqui para obstruir a
sessão — é o seguinte: em todas as sessões faltam Senadores, como V.Exa. bem frisou, para
darmos continuidade aos trabalhos. É preciso que isso seja resolvido no  Senado, porque os
Deputados normalmente estão aqui para a discussão da matéria, que é importante, precisa ser
votada, até porque é uma matéria preliminar ao Orçamento. Todos temos consciência da sua
importância.

Na terça-feira, a base do Governo deve mobilizar-se para trazer todos os Senadores e
Deputados à reunião para votarmos. Enquanto isso, o Governo também pode resolver as
questões relativas às pendências com os produtores rurais. Se já está bem encaminhado,
então, que tome a decisão.

O Governo toma decisões rápidas, como no ano passado, para dar o PROER aos bancos,
então, por que não faz isso agora? Qual é a dificuldade? Tem dinheiro, tem caixa, tem
superávit, tem condição de resolver. Então, vamos tocar para frente, a fim de resolver a
situação. A decisão de V.Exa. é muito acertada porque transfere para terça-feira certamente a
discussão e depois a votação imediata dessa matéria.

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

de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE  - Sr. Presidente, eu não tenho que discordar da

negociação. Acho que V.Exa. está conduzindo com precisão. O Deputado Luiz Carreira foi
preciso. Creio que estamos vivendo uma situação de impasse, que não é apenas uma pauta
colocada por alguns Parlamentares, em particular pela Liderança do PFL, mas também é
necessário ficar objetivamente entendido que o Estado precisa preparar a proposta
orçamentária para o próximo ano, e os servidores estão de maneira angustiada aguardando
isso, inclusive acompanhando esta esperada sessão.

Apenas registro que fique claro entre nós que não haverá um outro ponto de pauta para
que depois não tenhamos condições de votar na próxima terça-feira. Acho que é legítimo, a
argumentação é necessária, o setor agrícola é hoje fundamental na economia brasileira. O País
desponta não apenas com desempenho eficiente na agricultura, mas como um País que tem
conseguido estabelecer uma relação de equilíbrio entre a agricultura e a indústria. Então, nós
não podemos abrir mão das necessidades que os agricultores têm. É uma realidade que não é
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apenas vista pelo PFL, mas por todos os partidos que compõem esta Casa. Deve o País também
se preparar para outras necessidades e para isso é preciso o Orçamento.

Entendo, portanto, que temos uma pauta definida e um acordo para a próxima terça-
feira. Trazemos, em nome da Liderança do PT, um apelo aos nossos Senadores, em particular
aos Senadores do PT, para que estejam presentes. Não podemos pedir aos outros quando nós
mesmos não estamos contribuindo.

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

Carlos Heinze.
O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE  - Sr. Senador, colegas Parlamentares, o

Senador Fernando Bezerra diz que há uma negociação em curso. O que está existindo, Senador
Gilberto Mestrinho, é má vontade da área econômica do Governo. O Ministro da Agricultura
não consegue falar com o Ministro da Fazenda para solucionar. O Líder do Governo, Senador
Aloizio Mercadante, ontem nos disse, no Senado, que entraria em contato com o Ministro
Antonio Palocci para encontrar uma solução. E isso não custa um absurdo, mas 15 milhões de
reais para solucionar os problemas do Centro-Oeste, do norte de Minas Gerais, do Piauí, do
Maranhão, de Rondônia, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul no que diz respeito ao arroz,
à soja, ao algodão e ao milho. Trata-se de uma insignificância. Vemos que há uma birra da
área econômica do Governo, que por decisão ad referendum do Conselho Monetário Nacional
pode resolver essa questão. Já suspenderam a reunião na quinta-feira passada e a qualquer
momento podem fazê-lo. O Líder do Governo não consegue falar com o Ministro da Fazenda, o
Ministro da Agricultura não consegue falar com o Ministro da Fazenda, e milhões de
agricultores, em todo o Brasil, estão à espera de soluções para este problema, pois estão sendo
executadas, neste momento, parcelas vencidas nos meses de junho, julho, já estamos no mês
de agosto e não houve nenhuma solução. Há má vontade da área econômica do Governo.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, inicialmente, quero registrar o
nosso apoio e admiração ao Presidente, pela forma franca, sincera e legítima que traz ao
conhecimento desta Comissão a grandeza de reconhecer que parte dos Senadores não estão
dispostos a preencher o quorum desta Comissão. De nossa parte, quero deixar registrado que
na terça-feira, para evitar qualquer atropelo, de dizer que a Oposição está obstruindo, etc.,
fizemos um acordo com o Relator e S.Exa. tem que fazer a leitura, inclusive as erratas. A partir
daí, vamos trabalhar aquilo que foi acordado no Colégio de Líderes para ser votado.

Faço esta observação para que amanhã não venham dizer que estamos quebrando o
acordo. Quero que o acordo seja mantido, a partir do momento em que o Relator cumpra
também aquilo que foi acordado no Colégio de Líderes. Lamento profundamente, Sr.
Presidente. Deputados têm dificuldades para falar com o Ministro, pois ouvi, no corredor, que
pediram audiência há 1 ano, há 6 meses e nem resposta tiveram dos Ministros. O meu partido
é de oposição e não tenho o que  reclamar, mesmo por que S.Exa. não tem que me atender, e
se o fizer será por cordialidade. Não tenho participação ativa na política. Mas quando ouço que
um Ministro da Agricultura de um país do potencial agrícola como este, em que a agricultura
foi o grande pilar de sustentação do plano econômico do Governo, não consegue falar com o
Ministro da Fazenda, penso que deve haver alguma coisa errada.

Sr. Presidente, peço a interferência de V.Exa e da Liderança, muito bem exercida pelo
Senador Fernando Bezerra, que ao longo do tempo constituiu um relacionamento de confiança
entre os Parlamentares e entre os partidos, a fim de procurarem fazer chegar para perto essas
pessoas, pois é a forma mais rápida de se buscar um entendimento.

Essa distância entre o Ministro da Agricultura e o Ministro da Fazenda não contribui
em nada para o fortalecimento da agricultura brasileira, independentemente do pleito que se
faz neste momento. S.Exas. têm que trabalhar pari passu, a fim de alavancar o sistema
produtivo. O País vive momento excelente, pois não há crise internacional que venha prejudicar
sua política econômica. A crise existente saiu do Governo, não saiu do Congresso, ou seja, de
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dentro do Governo para dentro do Congresso Nacional. Não podemos absorver isso. Temos que
dar uma resposta à sociedade, que está a reclamar uma resposta no campo político. A par
disso, deixo o registro do meu apoio à decisão tomada pelo Presidente.

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

Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, V.Exa. vai suspender a reunião

ou encerrá-la?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vou suspender a reunião.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS  - Sr. Presidente, a falta de quorum dos

Senadores me faz sugerir a V.Exa. o encerramento da reunião, porque, na terça-feira, nem
mesmo tendo os Senadores de vir assinar a lista de presença não haverá quorum mesmo. Sei
que há acordo, Deputado Anivaldo Vale. Mas é uma sugestão para ver se forçamos os
Senadores a vir a esta Comissão. Se houver o quorum na lista, não virão a esta reunião, e
continuaremos sem quorum da mesma forma.

Esta é a sugestão que faço.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -  Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sobre a mesma matéria.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, louvo o esforço de V.Exa. a

fim de nos reunirmos e trabalharmos, mas tenho que elevar as considerações do Deputado
Anivaldo Vale, de que não estamos entendendo mais nada nesta República. Nada. Estamos
aqui para votar. O PMDB veio a esta reunião para votar. A Oposição está  presente nas
discussões e procura avançar no que diz respeito às questões comprometidas. V.Exa.
presenciou o depoimento do representante do setor da agricultura na sala do Senador Renan
Calheiros e nenhum passo profícuo, a fim de ajudar na evolução dos trabalhos, é dado pela
base, pelo partido do Governo. Não há conversa, entendimento, esforço. O que parece é que
não querem votar e jogam a responsabilidade sobre a Oposição ou sobre alguma dissidência
que o PMDB porventura possa ter — e não está tendo; o PMDB está comparecendo com todos
os seus votos em todas as sessões. Faço distinção desta participação em relação à
consideração, ao esforço de V.Exa.

V.Exa. poderia, na qualidade de Presidente desta Comissão, também expor este
problema para o Governo. A questão da agricultura é um impasse? É um impasse, mas não é
só isso. O diálogo com o Governo parece uma brincadeira. Num dia o Ministro do Planejamento
diz que vai cumprir o acordo; em outro, diz que não é bem assim. V.Exa. testemunhou esta
conversa na sala do Ministro Renan Calheiros, ao lado do Senador Fernando Bezerra. A
impressão que a Nação tem, além de toda a crise moral e ética por que passa o País, é de que
não somos capazes de prosperar em uma decisão tão importante para o País como é a
aprovação deste Orçamento.

Sr. Presidente,  peço a V.Exa. que passe para a parte política e exponha as dificuldades
que o Governo está operando sobre a Comissão para que não se vote. O Governo está
trabalhando, sistematicamente, com o seu boicote, com a sua falta de inteligência no diálogo
com a classe política, para superar os problemas, pondo, claramente, dificuldades para não
votar.

Louvo o comportamento de V.Exa., que sempre foi assim; do Líder Fernando Bezerra,
que está nesta reunião e muitas vezes é surpreendido, e do Deputado João Leão, que se
esforçou ao máximo para trazer o PMDB, inclusive quando tínhamos uma série de pendências
junto ao Governo Federal, posta inclusive na sistemática de trabalho desta Comissão.
 Sr. Presidente, V.Exa. tem que ajustar esse diálogo para que não percamos o prazo
desta votação que finda no dia 31.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra à nobre
Deputada Laura Carneiro.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

11

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero fazer uma ponderação
— o Deputado Luiz Carreira já falou a respeito —, tive oportunidade, hoje pela manhã, de falar
com o Líder Rodrigo Maia e o Deputado Ronaldo Caiado. Preocupo-me porque fizemos uma
reunião, há mais ou menos 20 dias, em que estiveram presentes o Senador Fernando Bezerra,
todos os Líderes da Frente da Agricultura, o Senador Aloizio Mercadante, o Ministro da
Agricultura e por acaso eu representei o PFL. Ficou absolutamente claro nessa reunião que
teríamos uma posição, seja ela contra ou a favor, mas tomada para que os partidos políticos e
a bancada da agricultura pudessem tomar suas posições. Obviamente, gostaríamos de votar a
LDO e estamos aqui para isso. Infelizmente, não foi possível pela falta de Senadores, o que
também é absolutamente normal. Existem 3 CPIs e não há tantos Senadores para tanta CPMI.
É impossível. Eles estão ouvindo o Deputado Roberto Jefferson em uma, investigando o
“propinoduto” na outra e votando os requerimentos na CPMI dos Correios. Os Senadores não
são mágicos, não podem estar em 4 lugares ao mesmo tempo. São poucos os Senadores.

Sr. Presidente, conversei com o Deputado Gilmar sobre o fato de que, neste momento,
só V.Exa., na qualidade de Presidente desta Comissão, deve tomar a rédea dessa matéria,
assumi-la como sua. V.Exa. tem a necessária autoridade para isso — e para cobrar do Governo
uma posição definitiva no que diz respeito à agricultura. É óbvio que existem outros
problemas, mas eles vão se resolvendo.

Por outro lado, pondero ao companheiro do PSDB dizendo que o livro aberto ou fechado
até a semana que vem não faz qualquer diferença. Se os Senadores não estiverem aqui — e não
estarão mesmo — e não houver acordo, não votaremos, com livro ou sem livro. Não votaremos
porque podemos simplesmente usar o Regimento, requerer a evidente falta de quorum e
encerrar a reunião do mesmo jeito. Não adianta agora dizermos que os Senadores virão na
semana que vem se fecharmos o livro. Não é real, os Senadores não virão, nem amanhã, nem
depois, nem nunca, porque eles não têm condições físicas de estar em dois lugares.

Agora, nós só votaremos com acordo, e acho que chegaremos a ele. Aliás, estamos
trabalhando há 3 meses por esse acordo. Vamos votar com acordo, mas não adianta
simplesmente — e quero ponderar ao PSDB — o livro estar aberto ou fechado.

Poderíamos muito bem deixar o livro aberto e nos comprometermos todos, sob a sua
liderança, Sr. Presidente, a efetivamente dar uma solução para a questão específica da
agricultura. Sem isso, V.Exa. sabe melhor do que eu que, por mais que todos os partidos de
oposição e de base queiram, não vamos conseguir votar.

Devemos dar essa solução, e tenho certeza de que V.Exa. vai conseguir isso. Por mim e
pelo PFL, não há nenhuma necessidade de fechar o livro, e V.Exa. pode deixá-lo aberto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputada, a Mesa tem sido
compreensiva com as considerações feitas aqui. Inclusive dilatamos o prazo para 2 de agosto,
para que houvesse tempo suficiente para discussões, acordos, etc. Precisamos votar. A LDO é
uma obrigação constitucional, pois ela orienta a elaboração do Orçamento.

No início da reunião, fizemos o acordo de suspendê-la, em vez de encerrá-la, e continuá-
la na terça-feira. Houve um acordo geral e, embora já haja quorum no Senado — felizmente,
parece que valeram as reclamações —, ele será mantido.

A sessão está suspensa e será continuada na terça-feira, às 14h30min. Espero que até
lá o Governo tenha o sentimento de compreensão para com o acordo proposto pelos ruralistas.

Parece que agora a questão está bem próxima de uma solução, e é possível que até
terça-feira já seja feito esse acordo. Senão, proporei à Casa que se faça na Comissão a votação
da LDO e se deixe a obstrução para o Plenário do Congresso. Assim, a Comissão não será
responsabilizada pela não-execução da LDO. (Palmas.)

(A reunião é suspensa.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 11ª reunião ordinária
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação de
matérias constantes das Pautas nº 11, 12 e 15, de 2005.

Há quorum para deliberação na Câmara e no Senado.
Apreciação das atas das seguintes reuniões: segunda reunião extraordinária, realizada

em 28 e 29 de junho; reunião ordinária, realizada em 30 de junho; reunião conjunta de
audiência pública, realizada em 30 de junho; reunião extraordinária, realizada dias 5 e 6 de
julho; reunião extraordinária realizada em 12 e 13 de julho.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas, por terem sido
distribuídas antecipadamente.

Não havendo discussão, conforme estabelecido nas alíneas “f” do art. 8º do
Regulamento Interno desta Comissão, declaro as atas aprovadas.

Passaremos à leitura do Expediente.
Solicito ao Deputado Gilmar Machado que faça a leitura do Expediente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Expediente:

“I) Correspondências recebidas internas:
1) Ofício nº 281, de 12 de julho, do Deputado Alexandre

Cardoso, solicitando exclusão de emendas da retificação na
publicação do Diário Oficial da União.

2) Ofício nº 1.690, de 21 de julho, do Presidente do
Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, comunicando que a
Ordem do Dia do Congresso Nacional terá publicação autônoma.

3) Cópia do Ofício nº 1.378, de 20 de julho, encaminhada
pelo Presidente do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros,
recomendando a exclusão de “despesas com assistência médico-
hospitalar aos militares” da LDO/2006. Cópia encaminhada ao
Relator da LDO/2006, Deputado Gilmar Machado.

Expedientes encaminhando justificativas de falta deferidas
pela Presidência:

1) Ofício nº 906, de 15 de junho, do Líder do PMDB,
Deputado Wilson Santiago: dia 10 de março; 5, 6 e 26 de abril; 3,
12, 17 e 24 de maio e 7, 15 e 30 de junho. Indeferido com  base no
art. 10 do Regulamento Interno.

    2) Ofício nº 57/A, de 11 de julho, do Deputado Zé Gerardo:
de 10 a 15 de julho.

   3) Ofício nº 185, de 12 de julho, do Deputado Josué
Bengtson: de 27 a 30 de junho.

   4) Ofício s/nº, de 12 de julho, do gabinete do Senador
Augusto Botelho: de 11 a 15 de julho.

   5) Ofício nº 57, de 13 de julho, do Deputado Júlio Cesar: de
4 a 7 de julho.

6) Ofício nº 884, de 14 de julho, Liderança do PMDB,
justificando a ausência do Deputado José Borba: dia 5 de julho.

7) Memorando nº 13, de 20 de julho, do gabinete do
Deputado Wasny de Roure: de 4 a 7 de julho.

Expediente encaminhando indicação para o Colegiado de
Representantes das Lideranças Partidárias com assento na
Comissão:

Ofício nº 179, do Vice-Líder do PT, Deputado Luiz Sérgio,
indicando o Deputado Wasny de Roure, em substituição ao
Deputado João Grandão.

Expediente solicitando a alteração da modalidade de
aplicação em emendas dos seguintes Parlamentares:
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1) Ofício nº 1.012, de 3 de julho, do Deputado Pedro Irujo.
2) Ofício nº 92, de 5 de julho, do Deputado Pedro Fernandes.
3) Ofício nº 512, de 11 de julho, do Deputado Pedro Novais,

coordenador da bancada do Maranhão.
4) Ofício nº 403, de 11 de julho, do Deputado Barbosa Neto.
5) Ofício nº 306, de 21 julho, do Deputado Odair Cunha.
6) Ofício nº 168, de 25 de julho, do Deputado Pedro Chaves.
7) Ofício nº 169, de 26 de julho, do Deputado Pedro Chaves.
8) Ofício nº 151, de 4 de agosto, do Deputado Isaías

Silvestre.
9) Ofícios nºs 108, 109 e 110, de 8 de agosto, do Deputado

Edson Duarte.
10) Ofício nº 28, de 8 de agosto, do Deputado Hamilton

Casara.
Ofícios nºs 292 e 294, de 12 de julho, encaminhados pelo

Segundo Suplente no exercício da Primeira Secretaria do Senado
Federal, Senador Papaléo Paes, informando, respectivamente, da
remessa de autógrafo dos Decretos Legislativos nºs 8 e 9, de 2005-
CN, excluindo do Anexo VI da Lei nº 11.100, de 25/1/2005.
Decreto Legislativo nº 08/2005-CN: restauração de Rodovias
Federais no Estado do Rio Grande do Sul, manutenção rotineira
BRs-158 e 287(Camobi/Santa Maria e Santa Maria/São Vicente do
Sul). Decreto Legislativo nº 09/2005-CN: construção de trechos
rodoviários na BR-319 no Estado do Amazonas — Trecho KM
166/KM 370.

Ofício nº 331, de 4 de agosto, encaminhado pelo Primeiro
Secretário, Senador Efraim Morais, informando da remessa de
autógrafo do Decreto Legislativo nº 10, de 2005-CN, excluindo do
Anexo VI da Lei nº 11.100, de 25/01/2005. Decreto Legislativo nº
10/2005-CN: estrutura da rede de serviços de atenção básica de
saúde — estruturação de unidades de atenção básica —
Cacoal/RO. (1ª etapa do Hospital Regional de Cacoal).

Ofícios nºs 309 e 323, de 21 e 28 de julho, encaminhado
pelo Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros,
informando receptivamente da abertura e do término de prazo, de 5
dias úteis, a partir de 21 de julho, para interposição de recurso ao
Projeto de Decreto Legislativo  nº 08, de 2005, do Congresso
Nacional. Projeto de Decreto Legislativo nº 08, de 2005-CN,
referente à conclusão do Parecer nº 13, de 2005-CN (relativo ao
Aviso nº 12, de 2005-CN) - obras de construção do Hospital
Regional de Cacoal/RO.

II) Correspondências recebidas externas:
1) Ofício nº 2.304, de 8 de junho, da Diretoria Executiva do

Fundo Nacional de Saúde, Arionaldo Bonfim Rosendo, informando
que as solicitações para alteração de modalidade de aplicação dos
Deputados Pastor Frankembergen e Salvador Zimbaldi foram
atendidas.

2) Ofício nº 1.524, de 13 de julho, do Subsecretário de
Planejamento, Orçamento e Administração, José Lincoln Daemon,
informando que o pleito solicitando alteração de modalidade de
aplicação do Deputado Nelson Meurer foi atendido.

3) Ofício nº 2.934, de 18 de julho, do Diretor-Executivo do
Fundo Nacional de Saúde, Arionaldo Bonfim Rosendo, informa
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atendimento aos ofícios enviados pelos Deputados Julio Lopes e
Jamil Murad, que tratam de alteração de modalidade de aplicação.

4) Ofício nº 2.940, de 18 de julho, do Diretor-Executivo do
Fundo Nacional de Saúde, Arionaldo Bonfim Rosendo, informa
atendimento em atenção às solicitações de Senadores e Deputados
Federais para alteração de modalidade de aplicação.

5) Ofício nº 445, de 20 de julho, da Seção Judiciária do
Maranhão, do Juiz Federal José Carlos do Vale Madeira,
encaminhando cópia da decisão proferida nos autos da ação
cautelar inominada, em que figura como autor o Ministério Público e
como réu o Estado do Maranhão e outros.

6) Ofício nº 4.350, de 19 de maio, da Secretaria de Estudo e
Cooperação do Ministério da Defesa, Rômulo Bini Pereira, informa
sobre a realização do Curso de Gestão de Recursos de Defesa.

Expedientes recebidos, encaminhando Relatórios de Gestão
Fiscal em atendimento ao art. 54, inciso III, da Lei de
Responsabilidade Fiscal dos seguintes órgãos: Tribunal Regional
do Trabalho da Oitava Região;

Lista de débitos constantes de precatórios judiciários, de
responsabilidade do INSS, encaminhados à Comissão, em
atendimento ao disposto no art. 100 §1º da Constituição Federal:
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo;
Tribunal Superior de Justiça; Justiça do Trabalho.

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

Avisos/SGS, de dia 13 de julho de 2005:
1) Aviso nº 953/2005 (Acórdão nº 951/2005): relatórios de

gestão fiscal do 1º quadrimestre de 2002.
2) Aviso nº 954/2005 (Acórdão nº 953/2005): obras de

ampliação do sistema de transmissão na Região Sul.
3) Aviso nº 955/2005 (Acórdão nº 956/2005): obras de

construção de trechos rodoviários do Corredor Leste — BR-342/ES;
entroncamento BR-101/ES/Nova Venécia/Ecoporanga/divisa
ES/MG.

4) Aviso nº 961/2005 (Acórdão nº 963/2005): implantação
do perímetro de irrigação Tabuleiro de Russas — 2ª etapa — no
Estado do Ceará.

5) Aviso nº 962/2005 (Acórdão nº 962/2005): obras de
apoio a projetos de corredores estruturais de transporte coletivo
urbano, adequação do complexo viário Jacu/Pêssego;interligação
São Paulo/Guarulhos/Mauá e São Paulo.

6) Aviso nº 965/2005 (Acórdão nº 961/2005): obras de
construção da Barragem de Paula Pessoa, no Estado do Ceará.

Avisos/SGS, de 20 de julho de 2005:
1) Aviso nº 987/2005 (Acórdão nº 994/2005): obras de

controle de enchentes no Estado de São Paulo.
2) Aviso nº 999/2005 (Acórdão nº 1.008/2005): obras de

adequação de trechos rodoviários na BR-304 no Estado Rio Grande
do Norte, trecho Macaíba/Parnamirim, Rio Grande do Norte.

3) Aviso nº 1.008/2005 (Acórdão nº 1.000/2005): obras
implementadas nas BRs-364 e 317, ambas do Acre.

Avisos/SGS, de 27 de julho de 2005:



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

15

1) Aviso nº1.028/2005 (Acórdão nº 1.033/2005): obras de
reforma e modernização da Academia Nacional de Polícia —
ANP/DPF.

2) Aviso nº 1.029/2005 (Acórdão nº 1.041/2005): obras de
execução do Hospital Geral Infantil de Vila Velha, Espírito Santo.

3) Aviso nº 1.031/2005 (Acórdão nº 1.036/2005): obras de
adequação de contornos rodoviários na BR-101, no Município de
Vitória, Espírito Santo.

4) Aviso nº 1.038/2005 (Acórdão nº 1.031/2005): obras de
construção, ampliação, reforma e aparelhamento de
estabelecimentos penais no estado do Mato Grosso do Sul.

5) Aviso nº 1.043/2005 (Acórdão nº 1.037/2005): obras de
construção da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina/MS.

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 977/2005 (Acórdão nº 959/2005): obras de
macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins, em Maceió/AL.

2) Aviso nº 998/2005 (Acórdão nº 1.007/2005): obras de
construção da ponte sobre o Rio Madeira na BR-364, em
Abunã/RO.

3) Aviso nº 1.009/2005 (Acórdão nº 1.009/2005): obras
complementares do cais de Capuaba do Espírito Santo.

Avisos/GP, de 29 de julho, do Tribunal de Contas da União,
encaminhados à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal:

1) Aviso nº 6.402/2005: nas obras de construção de ponte
na BR-317, Acre, sobre o Rio Acre (fronteira Brasil/Peru) — Acre e
apoio a projetos de corredores de transporte coletivo urbano.
Adequação do Complexo Viário Jacu/Pêssego. Interligação São
Paulo/Guarulhos/Mauá/São Paulo.

2) Aviso nº 6.405/2005: nas obras de macrodrenagem no
Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL; implantação do trecho Cajueiro
Seco — TIP — Timbi do Sistema de Trens Urbanos de Recife no
Estado de Pernambuco e ampliação da capacidade do Parque de
Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas.

Avisos/GP, de 29 de julho, encaminhados pelo Presidente
do Tribunal de Contas da União, Ministro Adylson Motta:

1) Aviso nº 6.409/2005: implantação do Sistema Adutor
Garrincho, com 184 quilômetros no Estado do Piauí (PROÁGUA
semi-árido).

Avisos/SGS, de 3 de agosto de 2005:
1) Aviso nº 1.052, de 2005 (Acórdão nº 1.065/2005):

construção da Ferrovia Norte-Sul, trecho Anápolis/Ouro Verde de
Goiás e execução do trecho da ferrovia localizada entre as cidades
de Anápolis e Porangatu/GO, subtrecho quilômetro 0 ao quilômetro
40, 373.

2) Aviso nº 1.053, de 2005 (Acórdão nº 1.065/2005):
ampliação da capacidade de geração da Usina Hidrelétrica de
Tucuruí, segunda etapa, de 4.245 para 8.370 megawatts, no
Estado do Pará.
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3) Aviso nº 1.055/2005 (Acórdão nº 1.066/2005):
construção de trechos rodoviários nas BR-235, no Estado do
Tocantins, trecho Pedro Afonso/divisa Tocantins/Maranhão.

4) Aviso nº 1.068/2005 (Acórdão nº 1.050/2005):
construção de trechos rodoviários do Corredor Leste, BR-342,
Espírito Santo; entroncamento BR-101, Espírito Santo/Nova
Venécia/Ecoporanga/divisa do Espírito Santo/Minas Gerais “.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra, pela ordem, a Sra.

Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, na semana passada, suspensa

a reunião, V.Exa. disse ao Deputado Paulo Bernardo do combinado na plenária da reunião
anterior. Sr. Presidente, às 13h de hoje, os Ministros Roberto Rodrigues e Palocci conversaram
com o Deputado Ronaldo Caiado e se comprometeram a assinar autorização para prorrogação
das parcelas de custeio agrícola de 2005 para 2006, assim que for iniciada a discussão e
votação da LDO. O Ministro Murilo Portugal também confirmou com o Senador Heráclito
Fortes esse compromisso.

Sr. Presidente, em nome desse compromisso, mas principalmente em homenagem a
V.Exa., ao Relator, a esta Comissão, ao Senador Fernando Bezerra, gostaríamos de fazer uma
sugestão: iniciaríamos a discussão e, depois de encerrada, votaríamos a matéria hoje,
independentemente de destaques. Esperamos que os Ministros Roberto e Palocci assinem o
documento, conforme se comprometeram com a Comissão de Agricultura. Assim, amanhã,
faríamos a parte da votação dos destaques. Se, eventualmente, tivermos ao longo do dia uma
boa notícia, talvez possamos romper a madrugada e terminar tudo ainda nesta reunião.

Essa a posição do PFL. Pedimos ao Sr. Relator que, desde já, apresente seu último
adendo, no qual constam as tratativas entre os partidos e o Relator.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem a palavra o Sr.

Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, concordo com a proposição,

desde que, na leitura que será feita, o Relator contemple as 3 erratas que S.Exa. se
comprometeu a apresentar e cujo conteúdo temos de discutir. Aliás, Presidente, são 4 erratas,
porque ainda não saiu a quarta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo, vamos atender
ao seu pedido.

Ordem do Dia
Pauta nº 12, de 2005

Apresentação, discussão e votação do relatório apresentado
ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006.

Item 1.
Projeto de Lei nº 04, de 2005, que dispõe sobre diretrizes

para a elaboração da Lei Orçamentária de 2006, e dá outras
providências.

O Relatório e as Erratas nºs 1 e 2 foram apresentadas pelo Relator na reunião de 29 de
junho, e o prazo para apresentação de destaques continuará aberto até o final das discussões.

O Relator agora apresentará a Errata nº 3 e o adendo, para continuarmos a discussão.
Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Devia ser distribuída aos membros da

Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já foi distribuída, Deputado.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - A Errata nº 4?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Fernando
Bezerra.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, tivemos uma série de
dificuldades na votação da LDO, e isso ocorreu não pelo conteúdo do texto, pois houve, mais
ou menos, consenso interpartidário, mas porque estava em curso uma negociação com a
bancada ruralista que gerou alguns impasses.

Venho de encontro com o Sr. Ministro Antonio Palocci, que transmitiu ao Ministro da
Agricultura a solução dessas questões e me disse que nesta Comissão, em seu nome, eu estava
autorizado a assegurar aos ruralistas a rolagem dessa dívida. E fez um apelo para que
votássemos o mais rapidamente possível, hoje. Portanto, eu poderia, em seu nome, assegurar a
rolagem. Da mesma forma, de acordo com o Sr. Ministro Roberto Rodrigues, a solução estaria
dada. Espero que possamos votar imediatamente a matéria. E, no decorrer deste período entre
a votação desta Comissão e a do Congresso Nacional, o Sr. Ministro dará curso ao
compromisso que acaba de assumir.

Tive oportunidade, hoje pela manhã, de falar com o Deputado Ronaldo Caiado, e S.Exa.
tem o desejo de que isso seja expresso pelos Srs. Ministros, aliás de que venham a esta
Comissão. O Sr. Ministro da Fazenda me autorizou a falar em seu nome, e é isso que faço,
além do apelo para votarmos a LDO.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - No que se refere a esses
entendimentos, houve grande trabalho dos Deputados Ronaldo Caiado, do Líder Fernando
Bezerra e da Deputada Laura Carneiro e de todos que se empenharam para que chegássemos a
um acordo.

Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, registro mais uma vez que o

acordo proposto pelo PFL foi a votação, a finalização da discussão e a aprovação do relatório do
Deputado Gilmar Machado, ressalvados os destaques. E esperaríamos a assinatura do voto,
que está pronto, para, aí sim, votar os destaques. Não há o que escrever. O voto, no que se
refere à agricultura, está pronto. É só assinar. Portanto, cada um faz sua parte, ou seja, cada
um faz seu gesto, faz um sinal.

Sr. Presidente, vamos começar a discutir, para votar logo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator, Deputado

Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, é a Errata nº 3, que já foi

distribuída e está no relatório. Quanto à Errata nº 5, a cópia está sendo providenciada para
todos. Eu estava apenas esperando o acerto com o pessoal da agricultura, para concluir o
texto.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Relator, V.Exa. poderia ler a errata para
que possamos checá-la?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - A Errata nº 3  é a que todos têm em mãos.
Ela já foi entregue há um bom tempo. Quanto à Errata nº 4, daqui a pouco lerei. Quanto às
Erratas nºs 1 e 2, já li na reunião passada.

“Errata nº 3/2005.
Errata ao texto do Substitutivo nº 3.
Onde se l, na página 344-345:
Art.2º.........................................................................
 § 4º Não se inclui no limite de que trata o parágrafo anterior

o montante a ser destinado à compensação financeira decorrente
da Lei Complementar nº 87, de 1996, e compensações de mesma
natureza que vierem a ser instituídas”.

Trata-se da Lei Kandir, que acertamos com o PSDB.
“§ 5º O Poder Executivo adotará as medidas necessárias

para que a arrecadação dos tributos e as despesas não excedam os
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limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º deste artigo, encaminhando,
inclusive, projetos de lei de alteração da legislação tributária.

..................................................................................
§ 8º.........................................................................
I - os ajustes da meta serão efetuados, a cada reestimativa,

proporcionalmente ao desvio da taxa reestimada de crescimento
real do PIB em relação à previsão para 2006, constante do Anexo
IV.1.A Metas Anuais;

..................................................................................
IV - o mecanismo de ajuste anticíclico da meta de

superávit primário, de que trata esse parágrafo, poderá ser
suspenso caso o Poder Executivo, justificadamente, no relatório de
que trata o art. 76, § 5º, dessa Lei, preveja o aumento da relação
entre a dívida líquida do setor público e o PIB, no exercício, em
relação à observada em 2005.

..................................................................................
§ 10º Os relatórios previstos no § 6º deste artigo

demonstrarão também o atendimento dos limites quadrimestrais
para as despesas de que tratam o § 3º deste artigo, e para as
receitas de que trata o § 2º deste artigo, com a justificativa de
eventuais desvios e indicação das medidas corretivas adotadas.

Leia-se, página 344 e 345:
Art. 2º....................................................................
§ 4º As dotações destinadas à compensação financeira a

que se refere a Lei Complementar nº 87, de 1996, bem como
compensação de mesma natureza que venha a ser instituída,
deverão constar do projeto e da lei orçamentária para 2006 e não
se submeterão ao limite estabelecido no § 3º deste artigo.

§ 5º O Poder Executivo adotará as medidas necessárias
para que a arrecadação dos tributos e a execução das despesas
não excedam os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º deste artigo,
encaminhando, quando for o caso, projetos de lei de alteração da
legislação.

..................................................................................
§ 8º............................................................................

 I - os ajustes da meta efetuados a cada reestimativa,
corresponderão, como percentual do PIB, a 1/5 do desvio da taxa
percentual de crescimento do PIB em relação à taxa referencial de
4% para 2006;”

Na Errata nº 4, já estamos voltando para 4,5%. O desvio é o seguinte: se o PIB der
3,5%, o desvio é de 1%. Então, vamos fazer um quinto de 1% a cada quadrimestre, até chegar
ao total.

“IV - o mecanismo de ajuste anticíclico da meta de superávit
primário, de que trata este parágrafo, poderá ser suspenso caso o
Poder Executivo, justificadamente, preveja trajetória de queda, na
relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB do exercício,
menor que a média observada nos exercícios de 2004 e 2005.

..................................................................................
§ 10 Os relatórios previstos no § 6º deste artigo

demonstrarão também:
 I - a evolução das receitas e despesas de que tratam os §§
2º e 3º deste artigo;
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II - os parâmetros esperados para o crescimento do Produto,
índice de inflação, taxa de juros nominal e real e os efetivamente
observados;

III - o estoque e o serviço da dívida pública federal,
comparando a posição do início do exercício com a observada ao
final de cada quadrimestre.”

Essa modificação foi, inclusive, uma solicitação do Deputado Sérgio Miranda, na vinda
aqui do Secretário do Tesouro Nacional e também do Presidente do Banco Central.

“Inclua-se parágrafo único no art. 14, página 351:
Parágrafo único. As propostas orçamentárias dos órgãos do

Poder Judiciário e do Ministério Público da União, encaminhadas
nos termos do caput deste artigo, deverão ser acompanhadas de
parecer de mérito do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho
Nacional do Ministério Público, de que tratam os arts. 103-B e 130-
A da Constituição, que constarão das informações complementares
previstas no art. 10 desta Lei.

Inclua-se no § 16 no art. 63, página 365:
§ 16 Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais de órgãos do Poder Judiciário e
do Ministério Público da União, encaminhadas nos termos do caput deste artigo, pareceres de
mérito do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público de que
tratam os arts. 103-B e 130-A da Constituição, sem prejuízo do disposto no § 5º deste artigo.”

Item 4.
“Onde se lê, página 378:
Art. 108. A ordem bancária ou documento por meio do qual

se efetua o pagamento de despesa, inclusive restos a pagar,
indicará a nota de empenho correspondente a cada beneficiário.

Leia-se:
Art. 108. A ordem bancária ou documento por meio do qual

se efetua o pagamento de despesa, inclusive restos a pagar,
indicará nota de empenho correspondente.

Exclua-se da Errata nº 2 o item 7, transcrito a seguir:
Art. 115 ..................................................................
III - Nos relatórios previstos da Lei Complementar nº 101, de

2000, art. 9º, § 4º, em que serão explicitados os parâmetros
esperados para o crescimento do produto, índice de inflação, taxa
de juros nominal e real, nível de endividamento e volume de
desembolso com serviço da dívida no início do exercício e
efetivamente observado, apresentando-se a justificativa de
eventuais desvios.

Onde se lê, Anexo III, página 472:
f) dos subsídios implícitos ou indiretos apurados

anualmente no período de 2000/2004, por fundo e programa,
destacando o impacto das renegociações das dívidas com o setor
rural, com estimativas para 2005 e 2006, que indicará, a título de
risco fiscal, o efeito em cada item de despesa na variação da taxa
básica de juros por ponto de percentagem; e

Leia-se:
f) dos subsídios implícitos ou indiretos apurados

anualmente no período de 2001-2004, por fundo e programa,
destacando o impacto das renegociações das dívidas com o setor
rural, com estimativas para 2005 e 2006, que indicará, a título de
risco fiscal, o efeito em cada item de despesas da variação da taxa
básica de juros, por ponto de percentagem; e
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Item 7.
“Inclua-se no inciso XLIII do Anexo III, página 465: XLIII -
pareceres de mérito previstos no parágrafo único do art. 14.

Brasília, 5 de julho de 2005.
Deputado Gilmar Machado, Relator”.

Adendo ao relatório.
“Proposição de aumento do valor do Anexo I, constante da

LDO/2006, a ser implementado na forma de atendimento de
destaques e de aumento de 1 unidade na meta de Ação 10 TS —
Expansão do Ensino Superior Federal.

O art. 5º das “Normas para Apreciação do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2006”, aprovado pela CMO em
Reunião de 09.06.05, estabeleceu que as alterações ao Anexo de
Metas e Prioridades deveriam manter o custo financeiro atual da
proposta encaminhada pelo Poder Executivo, o qual foi observado
no Substitutivo apresentado.

No entanto, em função das alterações no texto da lei que
ressalvaram do limite de 16% as receitas atípicas, e considerando a
necessidade de se efetuar ajustes em algumas metas de valor
ínfimo do Substitutivo apresentado, bem como o disposto no art. 2º
das “Normas de Apreciação do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2006”, que permite à relatoria o aumento de
metas prioritárias, no caso de erro ou omissão de ordem técnica ou
legal, propomos ao Plenário o aumento do custo total do Anexo de
Metas e Prioridades em cerca de R$ 1 bilhão”.

Isso é para atender aos destaques apresentados por muitos aqui. Do contrário, não
ficaria aquele valor pequeno. Caso seja atualizado por este Plenário, o referido acréscimo será
utilizado para atendimento dos destaques apresentados.

“Essa Relatoria propõe também autorização para acréscimo
de uma unidade de meta na seguinte ação do Anexo de Metas e
Prioridades: 10 TS— Expansão do Ensino Superior Federal,
classificada no programa 1073 — Universidade do século XXI, na
prioridade “Garantir o acesso e permanência no ensino superior e a
melhoria de sua qualidade” e no Desafio “Ampliar o nível de
qualidade de escolarização da população, promovendo o acesso
universal à educação e ao patrimônio cultural.”

Isso é para atender a alguns destaques, como o do Deputado Gilmar Machado, que
propõe a extensão da Universidade Federal de Sergipe para Itabaiana. Para esse tipo de
atendimento é que estamos fazendo esse acréscimo. Há uma proposta do Deputado Dimas e
outros.

“O acréscimo da meta destina-se a institucionalizar as
atividades de ensino, pesquisa e extensão na Universidade Federal
de Sergipe no interior do Estado tornando permanente o Pólo
Regional de Itabaiana, com o objetivo de diversificar a oferta do
ensino de graduação, com a implantação de cursos em áreas
relativamente pouco contempladas na oferta atual.

Brasília, 6 de julho de 2005.
Deputado Gilmar Machado, Relator.”

Este é o complemento da Errata nº 3 e do adendo.
Errata nº 4. As cópias foram distribuídas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - As cópias da errata já foram

distribuídas. Todos já têm a Errata nº 4?
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pela ordem. É apenas para
uma sugestão. Alguns temas efetivamente são fruto do acordo. Já percebemos que um dos
incisos do pessoal da agricultura não consta da errata, sobre aquela questão do Anexo V. Por
outro lado, verificamos no item VII inovação que também não estava no nosso acordo. Trata-se
de inovação complicada o duodécimo. Se não votarmos o Orçamento, haverá duodécimo para
investimentos. Isso nunca aconteceu. Não estava nos nossos planos acordados na Comissão.
Então, é preciso que...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Eu vou esclarecer a todos, e vamos...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Para que isso seja o acordo, porque senão,

em vez de fazer acordo, vamos começar uma nova briga, e não adianta nada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem a palavra o Deputado Anivaldo

Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, sugiro que, se possível, seja

suspensa a reunião antes da leitura da Errata nº 4, porque estamos compulsando todas as
informações nela contidas e observando que parte do acordo, inclusive escrito na reunião, não
consta da errata. Com vistas a aclarar e contribuir para o bom trabalho desta Comissão, seria
mais interessante uma nova reunião com o Relator, para ver por que deixou de acatar o que foi
acordado, inclusive por escrito, com a letra da Deputada Laura Carneiro, e também em relação
à Marinha e aos militares. Fizemos alteração nos arts. 12 e 1. O art.12 não foi contemplado,
apenas o art. 13, § 2º.

Diante dessas duas dúvidas e com vistas a ajudar a agilizar o trabalho da Comissão,
antes de ler sugiro que interrompamos a reunião para verificar a possibilidade desse ajuste.
Então, continuaremos a discutir o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem a palavra o Deputado Pauderney
Avelino.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, a Deputada Laura Carneiro
levanta questão extremamente relevante a respeito da Errata nº 4. O Deputado Carlito Merss
estava conversando e nos atrapalhando, e não percebi se o Relator já estava lendo a Errata nº
4. Então, no momento oportuno...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Foi lida a Errata nº 3, Deputado.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - V.Exa. falou na Errata nº 4. A Deputada

Laura Carneiro, vigilante como sempre, já fez a observação e o registro. Entendo. Mas, Sr.
Relator, quanto a Despesas Correntes e de Capital não podemos entender...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Deputado Pauderney Avelino, a
Errata nº 4 ainda não foi lida. Temos a sugestão do Deputado Anivaldo Vale de suspender a
reunião antes da leitura.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Acho interessante a proposta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - A Deputada Laura Carneiro, se não

estou enganado, levantou tema relativo à Errata nº 4.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - É porque o Governo já está prevendo que

não terá orçamento sancionado até o dia 31 de dezembro e já está usando a prerrogativa da
LDO de usar o duodécimo, coisa que não vamos permitir para os investimentos. Para custeio
tudo bem, mas para investimentos não é possível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem a palavra o Senador Heráclito
Fortes.

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Solicito um esclarecimento do Sr. Relator.
Conversamos na semana passada, e fui informado de que a Errata nº 4 faria a correção no que
diz respeito à situação dos militares. Eu gostaria de saber qual é...

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Está na página 2. Deixe-me ler, para
esclarecer e facilitar a compreensão. Se, após terminada a leitura, não ficar claro,
suspenderemos a reunião e debateremos a matéria. Não há nenhuma dificuldade nisso.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Senador Heráclito Fortes, os militares já
estão contemplados. V.Exa. se esqueceu dos civis e dos militares das Forças Armadas. Faltou
uma palavrinha aí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Senador Heráclito Fortes, V.Exa.
concluiu?

O SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES - Eu queria apenas saber algo do Relator. Eu
não estava conseguindo encontrar, mas ele mostrou aqui. Quero apenas dizer que, se
realmente está resultando em acordo, S.Exa. cumpriu o compromisso assumido. Quero
parabenizá-lo por isso e dizer que, de nossa parte, já que a questão, envolvendo também os
custeios, foi atendida, não há nenhum motivo para obstrução.

Era apenas para fazer esse registro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Deputado, último inscrito...
(Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Quero saber se V.Exa. vai acatar. Se houver o

comprometimento de acatar...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - O último inscrito...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Se acatar, tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Só um segundo, por favor.
(Não identificado) - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Com a palavra o Deputado Wasny de

Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero

registrar o trabalho bastante criativo do Relator. Creio que a Comissão tem apreciado o
trabalho. Até ao fazer a revisão e a colocação nos anexos, S.Exa. traz reconceituação de
propostas antigas e que esta Comissão tem apreciado...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Deputado, nós ainda estamos na
leitura. Não estamos discutindo o relatório.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Eu sei, Deputado. Eu quero fazer algumas
abordagens do relatório que S.Exa. apresentou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Mas ainda não está completo, e não
entramos na discussão. E V.Exa. está entrando na discussão. Nós estamos falando sobre a
negociação da Errata nº 4.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Não, eu acompanhei. Eu estive na outra
reunião, em que foi feita a negociação. Eu vou chegar lá. Tenha um pouquinho de calma.

O Relator assumiu vários compromissos que estão plotados na proposta lida hoje aqui.
Eu me lembro de que fiz intervenção na última reunião da Comissão no sentido de que não
trouxéssemos novos problemas para negociação. Fizemos o acordo de que o Ministro Palocci
encaminharia para o Conselho Monetário Nacional a proposta do parcelamento da dívida dos
agricultores. Esse era o grande tema que dificultou a apreciação na semana passada.

E houve um acordo, para que hoje pudéssemos ter condições de votar. O Líder do
Governo, Senador Fernando Bezerra, traz o compromisso, e naturalmente é necessário
formatar, assinar, como disseram a Deputada Laura Carneiro e o Deputado Ronaldo Caiado.
Não há dúvida. É necessário que tenhamos a compreensão de que precisamos resolver a LDO
nesta semana. Não podemos introduzir outros problemas e inviabilizar a aprovação da LDO.

É essa a ponderação que eu queria trazer para esta Casa, porque a LDO traz inúmeros
avanços que não tivemos em anos anteriores. Então, precisamos ter um pouco de sensibilidade
sobre os avanços trazidos na LDO.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Questão de ordem ou pela ordem?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Com a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Eu gostaria de falar da importância do relatório do

Deputado Gilmar Machado. Nós já chegamos à Errata nº 3. Mas chegar à Errata nº 4 é a
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primeira vez. O Deputado Gilmar Machado foi um herói e trabalhou muito para contentar
fulaninho aqui, fulaninho ali, os agricultores aqui...

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Inclusive a cultura, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Tudo o que se quis está na LDO. O Deputado Gilmar

Machado contentou a tudo e a todos. Então, é importante terminar e ler a Errata nº 4, para
discutirmos. Se por acaso ela não tiver de acordo, vamos sentar novamente. O Deputado
Gilmar Machado tem sido um herói aqui, em busca da discussão e do acordo. Vivemos
momentos difíceis na política brasileira, e o exemplo está aqui na Errata nº 4.

Acho importante discutir a Errata nº 4 e partir para aprovar o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Com a palavra o Deputado Anivaldo

Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, a ponderação que eu fiz vai ao

encontro daquilo que representou o nosso dia-a-dia nas discussões, no consenso, vai ao
encontro do que houve em várias reuniões das quais participou o Relator. Houve as Erratas
nºs 1, 2, 3, e ficamos de fazer a de nº 4 e de nela contemplarmos os pontos acordados. Como
não foram contemplados 2 pontos dos acordados e com vistas a evitar discussões ou
radicalismos nessas discussões, propus que se suspendesse e se discutisse com o Relator.
Mas, como o Relator está-me indicando que vai acatar as duas sugestões, no curso da...

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Se tivesse tido acordo...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Quais são os itens, Deputado?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deixe-me ler.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O primeiro diz respeito à saúde.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Faltou uma coisinha.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Está na página 2.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas faltou uma expressão.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Garantir recursos para 2006, para os hospitais

federais, não inferiores a 2005. Esse é um ponto.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. me concede um aparte, Deputado?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Foi escrito pela Deputada Laura Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - E o outro item?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O outro item, que até deixei na mão do Relator, é

relativo ao pleito dos militares. Foram contemplados dois pleitos: o art. 12, inciso XVI, que
trata da revisão geral dos militares e das Forças Armadas, e o inciso XVII, que trata da
concessão de qualquer carreira.

O art. 13, § 2º, conforme explicitado, foi atendido. O art. 12 não foi contemplado. Quero,
portanto, que o Relator faça essa revisão.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras.
e Srs. Senadores, quanto ao item relativo aos hospitais universitários, não há problema, está
acatado. Com relação aos militares, eu já disse que eles serão contemplados, mas a
Constituição não permite revisão geral. O Governo acabou de fechar um acordo com os
militares, garantindo-lhes 13% de imediato e 10% depois. Portanto, eles já foram atendidos na
revisão geral. A Constituição não permite que eu os trate da mesma forma, porque eles não são
tratados como servidores.

Quanto ao recurso extra, sim, estamos garantindo que, além da negociação que eles
fizeram, haverá outras negociações se houver algum recurso e eles possam entrar. Quanto à
revisão geral, não há condições constitucionais para eu fazer isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Estamos entrando na discussão.
Vamos passar à leitura da Errata nº 4.

Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vai fazer nova errata, contemplando o item da

saúde, ou vai incluir na Errata nº 4?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Vou incluir na Errata nº 4. Quando chegar ao

texto, vou...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - No texto ele já promove a
modificação.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pela ordem. Se V.Exa.
permitir, terminada a leitura do item — talvez seja mais rápido —, se ninguém tiver nada para
falar, que fique calado. Se alguém tiver, faz um sinal para V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Para solicitar as explicações? Vamos
fazer item a item da Errata nº 4. O Relator vai justificando. Certo, Sr. Relator?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, pela ordem. Como só existem dois
itens sobre os quais há divergência, sugiro que só tratemos deles. Os demais estão na errata
distribuída, e todos nós temos conhecimento. Tratemos, portanto, dos dois itens sobre os quais
os Deputados Anivaldo Vale e Laura Carneiro têm dúvidas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Vamos item a item da Errata nº 4. O
Relator vai dando as explicações.

(Não identificado) - Como assim, Sr. Presidente? Vamos à leitura.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Com a palavra o Relator, para fazer a

leitura.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Errata nº 4 ao texto do substitutivo.

“Onde se lê, página 344 do relatório:
Art. 2º .......................................................................
..................................................................................

§ 2º A estimativa de arrecadação dos tributos federais,
líquidos de restituições e de incentivos fiscais, administrados pela
Secretaria da Receita Federal, observada a legislação tributária
vigente, exclusive as receitas atípicas, não poderá exceder, no
projeto e na lei orçamentária de 2006, a 16% do PIB, observado o
disposto no § 5º deste artigo e ressalvado o art. 13, § 2º, desta Lei.

§ 3º As dotações autorizadas para as despesas
correntes primárias dos orçamentos fiscal e da seguridade social,
exclusive as transferências constitucionais ou legais por repartição
de receita, não poderão ser superiores a 17% do PIB, e incluirão, na
proposta e na lei orçamentária:

I - despesas com o complemento da atualização monetária
previsto na Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001; e

II - um terço da reserva de contingência primária de que
trata o caput do art. 13º.

..................................................................................
§ 8º .......................................................................
I - os ajustes da meta efetuados a cada reestimativa,

corresponderão, como percentual do PIB, a 1/5 do desvio da taxa
percentual de crescimento do PIB em relação à taxa referencial de
4% para 2006;”

Passa a valer a seguinte redação, em virtude da alteração da super-receita, que já tem a
medida provisória. Nós tínhamos que atualizar e equacionar.

“Leia-se:
§ 2º A estimativa de arrecadação dos tributos federais,

líquidos de restituições e de incentivos fiscais, administrados pela
Secretaria da Receita Federal, observada a legislação tributária
vigente, exclusive as receitas atípicas e as provenientes das
contribuições sociais de que trata o art. 195, incisos I, alínea “a”, e
II, da Constituição, e respectivos acréscimos legais, não poderá
exceder, no projeto e na lei orçamentária de 2006, a 16% do PIB,
observado o disposto no § 5º deste artigo e ressalvado o art. 13º , §
2º, desta Lei.
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§ 3º As dotações autorizadas para as despesas correntes
primárias dos orçamentos fiscal e da seguridade social, exclusive
as transferências constitucionais ou legais por repartição de receita
e as despesas com o complemento da atualização monetária
previsto na Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001” —
que é o FGTS — “não poderão ser superiores a 17% do PIB, e
incluirão, na proposta orçamentária um terço da reserva de
contingência primária de que trata o caput do art. 13º.

§ 8º..........................................................................
I - Os ajustes da meta efetuados a cada reestimativa,

corresponderão, como percentual do PIB, a 1/5 do desvio da taxa
percentual de crescimento do PIB em relação à previsão para 2006
constante do Anexo IV.1.A Metas Anuais”.

Isso é voltando o crescimento do PIB para 4,5%.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Quero fazer uma observação. Vai-se discutir

ponto por ponto? Esse encerra?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Seria bom tirar as dúvidas

imediatamente.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Então, a questão é que o nobre Relator incluiu

as alterações da MP da super-receita. Essa MP está em debate. Não está claro na MP que os
juros de mora e as multas da Previdência que hoje fazem parte da Previdência ficam no
FUNDAF. Já se retiram da Previdência os 3,5% da administração de recursos de terceiros, que
é o Sistema S. Mas se tirar os juros de mora e multa causa o prejuízo de 1 bilhão de reais.

Proponho a V.Exa. que nós, nessa errata, onde se lê sobre a estimativa da receita,
tiremos “exclusive os respectivos acréscimos legais”. Se se cobra uma contribuição, e, em cima
dela, vem uma multa por atraso ou juros de mora correspondentes àquele atraso, esse
acréscimo legal está vinculado à contribuição previdenciária de que trata o art. 165. Então, se
hoje isso faz parte da receita previdenciária, temos que levar em conta.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É exatamente o que estamos protegendo.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Eu proponho que seja incluído. Não se fala

aqui nos respectivos acréscimos legais, multas e juros de mora. Então, estamos tirando da
Previdência 1 bilhão. Como vai aparecer isso quando se fizerem mais uma vez as tentativas de
reforma da Previdência 3 e 4, sei lá? Aí se vai acusar o aumento do déficit da Previdência. Ao se
cobrar um tributo, vincula-se aquele tributo às multas sobre o tributo.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Sérgio Miranda, se colocarmos
“exclusive as receitas atípicas e as provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195
e os respectivos acréscimos legais“, fica tudo bem?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - A Previdência ainda vai ter um prejuízo de 200
milhões, mas não é disso, é da retirada para o FUNDAF da administração dos recursos do
Sistema S.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Passamos ao item 2 então.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Vejam bem. Acrescentem. Estou

incorporando na Errata nº 4:
“§ 2º A estimativa de arrecadação dos tributos federais,

líquidos de restituições e de incentivos fiscais, administrados pela
Secretaria da Receita Federal, observada a legislação tributária
vigente, exclusive as receitas atípicas e as provenientes das
contribuições sociais de que trata o art. 195 e os respectivos
acréscimos legais”.

Certo? Todo o mundo está acrescentando? Perfeito?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Está claro. O item 1 está claro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Passamos ao item 2.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Item 2.
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“Onde se lê , página 351:
Art. 13....................................................................
Leia-se:
§ 2º Se a estimativa de receita ultrapassar o limite previsto

no art. 2º, § 2º, desta Lei, será constituída reserva de contingência
primária específica, que somente será utilizada para:

II - ampliação das despesas obrigatórias fixadas na lei
orçamentária, inclusive para reajuste da remuneração dos
servidores civis e dos militares das Forças Armadas, as quais não
estarão submetidas ao limite previsto no § 3º do art. 2º”.

Aqui o acréscimo que estamos fazendo é a inclusão dos militares das Forças Armadas.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Relator, V.Exa. combinou que nesse

artigo só seria possível colocar os servidores civis e militares, mas, no “grandalhão”, no artigo
geral — esse é do excesso —, nós colocaríamos “servidores públicos civis” e especificaríamos —
é bis in idem, pode ser bis in idem, mas eles não existem para a Nação, e, enquanto não
existem, tem que pôr bis in idem — “servidores civis das Forças Armadas”. Lá se podem colocar
“civis das Forças Armadas”. Então, no acordo que nós estabelecemos — V.Exa. até recebeu os
servidores —, no “geralzão”, além dos servidores públicos, que, sabemos, estão incluídos, deve
ficar taxativamente escrita a expressão “servidores civis das Forças Armadas”.

V.Exa. entendeu?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - “Servidores civis das Forças

Armadas”?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Existe uma categoria que ninguém imagina

que existe, mas existe. Existem servidores civis nas Forças Armadas, só que eles são tratados
pelas Forças Armadas. Então, nunca recebem aumento nem de um lado nem de outro. É uma
desgraça absoluta! Eles estiveram com o Deputado Gilmar Machado. Mas eles não vão entrar
aqui. Eles vão entrar no artigo amplo.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Então, só servidores públicos resolve.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Isso nós vamos fazer no destaque. Já está

acertado. Já há o destaque, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não. Não pode ser no destaque. Se não for na

errata, não há destaque a ser feito. Por isso, tem que ser na errata.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Deputada Laura Carneiro, somente

“servidores públicos” não resolveria?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não. Vamos dizer: no pagamento, nas

prioridades que estabelecemos, já estão todos os servidores públicos civis. Não podem os
militares por causa da Constituição. Só que nós combinamos que, além disso, nós
especificaríamos “servidores civis das Forças Armadas”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Vai a destaque. É isso?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não. Não pode ir a destaque. Tem que estar

na errata, porque não existe destaque. Esse foi um acordo feito entre mim e o Deputado Gilmar
Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É o art. 86.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Isso, o art. 86.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem que fazer esse texto, então.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É um bis in idem.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Primeiro, porque ele já é servidor civil.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Claro que já é. Mas especificar não custa

nada. É bis in idem? É, mas deixa lá escrito, porque o negócio está feio. Há seis anos eles estão
tentando aumento.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Tudo bem no segundo?
Vamos ao terceiro.
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Onde se lê, na página 352 do relatório (...), leia-se:
 “§ 4º O Poder Legislativo poderá realizar audiências

públicas regionais durante a apreciação da proposta orçamentária,
em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 48 da
Lei Complementar 101, de 2000”.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - “Poderá”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - “Garantirá” não vão fazer. Se tiver alguma

coisa, o Relator, Deputado Carlito Merss, vai poder organizar sem problema.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Vamos ao item 4, então.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Explico logo o que falta nesse, não é preciso

ler. Já lemos 10 vezes.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Quatro.
Onde se lê, página 363 do relatório, (...) leia-se:

“Art. 58. O Orçamento da União incluirá os recursos
necessários ao atendimento:

..................................................................................
§ 2º Para os efeitos do inciso II do caput, consideram-se

como ações e serviço público de saúde a totalidade das dotações do
Ministério da Saúde, deduzidos os encargos previdenciários da
União, os serviços da dívida e despesas financiadas com recursos
do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, e incluídas as
dotações classificadas na função saúde destinadas aos hospitais
vinculados às instituições federais de ensino superior, excetuadas
as despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento
do ensino e ressalvada disposição em contrário que vier a ser
estabelecida pela lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º,
da Constituição.

..................................................................................
§ 4º No exercício de 2006, serão aplicados nos hospitais

vinculados às instituições federais de ensino superior, no mínimo,
recursos equivalentes aos fixados na lei orçamentária para 2005.”

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, discordo. Entendi...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Um minuto, por favor, Deputada

Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Esse é o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Aí é o inclua-se, então? Inclua-se o §

4º, que é a solicitação...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É o inclua-se, que foi o acerto que fizemos

com o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Está incluindo, então, Deputado

Anivaldo Vale, o § 4º...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, não.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu gostaria que o Relator repetisse o final da

leitura.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele fez um parágrafo...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - S.Exa. vai ler novamente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O acerto foi esse.
 O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu quero no mesmo parágrafo.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O acordo que fizemos foi esse.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não quero em parágrafo separado, mas no

mesmo.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Leio novamente o § 4º.
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“§ 4º No exercício de 2006, serão aplicados nos hospitais
vinculados às instituições federais de ensino superior, no mínimo,
recursos equivalentes aos fixados na lei orçamentária para 2005.”

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É exatamente esse o texto que me foi

apresentado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O texto está correto, mas quero verificar a

possibilidade de incluí-lo no parágrafo anterior, que diz respeito ao assunto — ajustar a
redação —, ou então ter o compromisso de que não haverá veto. Vou jogar aberto. Com o
compromisso do Relator de que não haverá veto, porque se joga o texto em outro parágrafo.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O acordo foi esse. Por isso, estamos
colocando dessa forma. Esse foi o acordo que construímos.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sem veto.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, não. Deixe-me...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sem veto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Concedo a palavra à Deputada Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, participei, ao lado do

Deputado Rafael Guerra...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Já que não haverá veto, Sr. Relator, por que

V.Exa. não inclui no artigo?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Estou honrando o acordo. Espero que

possamos mantê-lo.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Por acaso, quem escreveu o texto...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - V.Exa. acredita que o Presidente não vai vetar.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Já conversei.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Acredita que vai manter a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É isso.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Está bem. Não vou esquecer isso não.
(Não identificado) - Qual é o artigo?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É o da saúde.
(Não identificado) - Art. 58.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Com a palavra a Deputada Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Relator, Fizemos reunião com a

assessoria técnica. O objetivo principal é simples: estamos todos a favor dos hospitais
universitários, mas não queremos que saia da saúde custeio de hospital no que diz respeito ao
seu dia-a-dia. Esse dinheiro tem de continuar vindo da educação. Então, o que se pede? Que o
que vinha do orçamento da educação continue vindo. Senão, o que vai acontecer? A saúde vai
arcar com o que já é dela — o que já acontece, os 50% — mais o que a educação deixar de
arcar. Esse não é o objetivo nem do Relator nem nosso. Então, o que pedimos? A expressão “no
mínimo”, ou seja, que os recursos que o Ministério da Educação vai dar sejam no mínimo
equivalentes à lei orçamentária de 2005. V.Exa. sugere que isso fique no § 4º. Ora, tínhamos
escrito o seguinte texto:

“Para os efeitos no inciso II do caput, consideram-se como
ações em serviços públicos de saúde a totalidade das dotações do
Ministério da Saúde, deduzidos os encargos previdenciários da
União, os serviços da dívida e as despesas financiadas com
recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza,
ressalvados o disposto em contrário que vier a ser estabelecido pela
lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, da Constituição
Federal.”
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E modificaríamos o § 3º, que ficaria falando só dos hospitais, tudo:
 “Os hospitais vinculados às instituições federais de Ensino

Superior estão incluídos nas ações descritas no inciso II do caput
deste artigo, excetuando-se o custeio a ser financiado, através da
Fonte de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, do Ministério
da Educação, com recursos, no mínimo, equivalentes à Lei
Orçamentária de 2005.”

Seria mais ou menos a mesma coisa, com uma diferença: quando V.Exa. redige o § 4º
— e isso já aconteceu nesta Casa, infelizmente — V.Exa. pode se comprometer de que não
haverá veto. Mas, e se houver veto? Todo o compromisso construído por este Parlamento se
esvairá. Então, não custa nada a tentativa de acharmos uma redação assim. Quando se trata
de hospitais, por exemplo, poderíamos assim redigir:

“Despesas consideradas como de manutenção e
desenvolvimento do Ensino — vírgula —, com recursos do Ministério
da Educação, no mínimo, equivalentes à Lei Orçamentária de 2005.
“

Ou seja, bastava incluir.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputada, o que nós combinamos...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sei que V.Exa. não deixará de cumprir. A

minha preocupação não é com V.Exa.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - Acertamos que aceitaríamos o acréscimo,

que não haveria o veto, porém, quanto ao texto dos hospitais universitários, que não haveria
volta.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ninguém é contra a inclusão dos hospitais,
Deputado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Texto já está pronto.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. não está me entendendo. Estou

garantindo os hospitais universitários, mas quero garantir que o MEC continuará destinando o
dinheiro.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - Está aqui estabelecido.  Inclusive, no texto
anterior também.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Deputado, esta é uma das questões mais
importantes para a Frente Parlamentar da Saúde. O Deputado Rafael Guerra e V.Exa. quase
tiveram uma discussão. Por isso, encontramos um meio-termo junto à assessoria desta
Comissão.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Desde que não alterasse o texto que já havia
sido elaborado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não somos contra o texto. Apenas pedimos a
V.Exa. que o ponha no mesmo dispositivo, para evitar o veto.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Nobre Deputada, trata-se de outro parágrafo.
Ainda há outro item lá na frente. O acordo e o compromisso que fizemos está honrado. Solicito
ao Relator que faça o mesmo. O Relator acatou a sugestão, agora estamos exatamente
apresentando o texto acordado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, Excelência, o texto apresentado foi
aquele que li.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Deputada Laura Carneiro, temos um
impasse aqui.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não vamos ter garantia, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Sr. Presidente, questão de ordem.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A garantia do acordo é que ele esteja no

mesmo parágrafo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Entendi o que V.Exa. deseja. Agora, é

uma questão do Relator.
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Nobre Relator, S.Exas., tanto os do PFL como os do PSDB, desejam que o texto,
garantindo-se recursos de, no mínimo, em 2006, igual a 2005, seja inserido ou no § 3º ou no §
2º.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - Mas já está aqui assegurado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas ) - V.Exa. está colocando o § 4º?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - Sim, porque vai mexer no texto que nós já

tínhamos apresentado  e, inclusive, acordado. Eu, particularmente, honrei todos os acordos de
compromisso aqui, e gostaria que o mesmo fosse feito pelo Relator. Esse texto já tinha sido
acordado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - Então, acertei que acolheria, e acolhi,

conforme aqui comprovado, exatamente do jeito que foi apresentado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Aguarde apenas um minuto, nobre

Deputado Anivaldo Vale.
Deputado Gilmar Machado, estamos indo item a item, tentando equacionar as possíveis

divergências. Conforme o item anterior, no qual foi inserida a sugestão do Deputado do PCdoB,
agora é sugerido que se inclua num item, que pode ser no § 3º...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, li para V.Exa. o manuscrito
que eu fiz — está aqui a cópia — no dia em que nós apresentamos a sugestão à assessoria do
Deputado. Portanto, não estou mudando nada.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Está aqui, exatamente como...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Sr. Presidente, pela ordem. Será que para

poder ser ouvido tem que falar mais alto? Não existe obediência ao pedido pela ordem? Já pedi
pela quarta vez, mas vem um e fala, vem outro e fala.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Pois não, Deputado Anivaldo Vale.
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Sr. Presidente, o Relator está com meias
verdades. O que foi acordado — e o PSDB participou — foi um texto único. E o que o Relator
fez? Ele pegou o texto e o desdobrou. Este sobre este desdobramento que eu estou ponderando,
para ficar como único, e estaria bom. Então, não há ninguém quebrando acordo aqui, não. Se
há alguém quebrando acordo, este alguém é o Relator. Não somos nós.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Relator, em momento algum, disse que
faria alteração, porque eu não abro mão dos recursos para os hospitais universitários.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Foi redigido o texto. Cadê o texto?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Em momento algum, abrimos mão de verba

para os hospitais universitários, em momento algum. Eu não vou abrir, posso perder aqui, mas
não abro mão de verba para os hospitais universitários.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não estamos tratando dessa questão. Estamos
tratando de uma redação que foi feita na hora, que garante os recursos. Foi feita essa redação.
Onde está a redação, Deputada Laura? Leia, por favor.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não tem nada de mais. Era só a gente ...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE -  Leia, por favor, a redação.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas ninguém é contra os hospitais, não. Ao

contrário. Pelo amor de Deus! Como é que eu posso ser contra um hospital universitário?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Muito pelo contrário, todo mundo é a

favor.
Com a palavra o nobre Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS  - Sr. Presidente, até como futuro Relator, eu

estou observando com muita preocupação diversos itens levantados aqui.
Eu acho que aquela primeira sugestão feita pelo Deputado Anivaldo Vale valeria agora,

até por esse imbróglio em que nos metemos aqui: uma suspensão. Seria importante que nós
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tratássemos desses temas específicos e voltássemos a estes outros, para podermos clarear as
coisas, justamente porque nós queríamos entender o que está acontecendo.

Eu sugiro a V.Exa. que suspenda a sessão, para nós nos reunirmos com os Líderes —
uns quatro ou cinco — e tentar acertar o texto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Vou suspender a leitura, então, por
10 minutos, para tentarmos um acordo. Poderíamos tentar fazer aqui mesmo, Deputado
Anivaldo Vale e Deputada Laura Carneiro, para retornarmos em seguida. (Pausa prolongada.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em face do acordo que está sendo
realizado, está suspensa a reunião. Reconvoco outra para as 18h30min.

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Reiniciada a 11ª reunião ordinária

da Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das
matérias constantes dos Pautas nºs 11, 12 e 15 de 2005.

Ordem do Dia.
Pauta nº 12, que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dá

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

V.Exa. que às 18h o Sr. Ministro Roberto Rodrigues se comunicou com o Deputado Ronaldo
Caiado, que preside a Comissão de Agricultura.

Naquele momento, o Ministro prometeu que ainda esta semana será resolvida a questão
do voto no Conselho Monetário. Isso significa que nós, do PFL, revendo a posição desta manhã,
antes do contato do Ministro com o Deputado Caiado,  estamos disponíveis para votar os
destaques.

Com o acordo feito agora há pouco, sugiro a V.Exa. que o Deputado Gilmar Machado
leia a nova errata, de nº 4. Em seguida, nós discutiríamos a matéria rapidamente e
aprovaríamos  a LDO, ressalvados os destaques. Pelo menos, se não for possível votarmos os
destaques, em função da questão técnica, até porque amanhã não temos plenário, que
fizéssemos a discussão desses destaques. Portanto, já aceleraríamos o processo para amanhã.
(Pausa.)

Enfim, Sr. Presidente, o PFL está pronto para votar tudo o que V.Exa. mandar hoje.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Errata ao texto do substitutivo.
Errata nº 4 ao relatório apresentado.
1. Onde se lê, pág. 344 do Relatório, Art. 2º, leia-se...
Sr. Presidente, eu vou ler apenas a parte referente ao “leia-se”, porque o anterior já

tinha sido feito anteriormente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. deve fazer isso em todos os artigos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado  Ronaldo Dimas)  - Sr. Relator, os itens nºs 1, 2, 3, se

não me engano, foram lidos na parte da tarde e não houve alteração
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito. Há necessidade de se ler até o que

eu já tinha lido?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, V.Exa. pode começar pelo nº 4.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - A observação procede. Está

dispensada a leitura.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ah, não. Eu acrescentei o item apresentado

pelo Deputado Sérgio Miranda. Então, tenho que ler.
Leia-se:

“§ 2º A estimativa da arrecadação dos tributos federais
líquidos e restituições e de incentivos fiscais, administrados pela
Secretaria da Receita Federal, observada a legislação tributária
vigente, exclusive as receitas atípicas e a proveniente das
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contribuições sociais de que trata o art. 195, incisos I, alínea “a”, e
II, da Constituição e respectivos acréscimos legais, não poderá
exceder, no projeto e na Lei Orçamentária de 2006, a 16% do PIB,
observado o disposto do § 5º deste artigo, ressalvado o art. 13, § 2º
desta lei.

§ 3º As dotações autorizadas para as despesas correntes
primárias dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, exclusive
as transferências constitucionais ou legais por repartição de Receita
e as despesas com o complemento da atualização monetária
previsto na Lei Complementar n° 110, de 29 de junho de 2001, não
poderão ser superiores a 17% do PIB e incluirão na Proposta
Orçamentária um terço da reserva de contingência primaria de que
trata o caput do art. 13”.

“§ 8º Os ajustes da meta efetuados a cada reestimativa
corresponderão, como percentual do PIB, a um quinto do desvio da
taxa percentual do crescimento do PIB em relação à previsão para
2006, constante do Anexo 4, item 1, alínea “a” — Metas Anuais”.

 2. Onde se lê...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Item 2, V.Exa. já leu.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pág. 351.
Leia-se:

“§ 2º Se a estimativa de receita ultrapassar o limite previsto
no art. 2º, § 2º, desta lei, será constituída reserva de contingência
primária específica e somente será utilizada para:

..................................................................................
II - Ampliação das despesas obrigatórias fixadas na Lei Orçamentária, inclusive para reajuste da
remuneração dos servidores civis e dos militares das Forças Armadas, as quais não estarão
submetidas ao limite previsto no § 3º do art. 2º”.

3. Onde se lê, pág. 352 do Relatório...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. já leu.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Leia-se:

“§ 4º O Poder Legislativo poderá realizar audiências
públicas regionais durante apreciação da proposta orçamentária,
em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 48 da
Lei Complementar nº 101, de 2000”.

4. Onde se lê, pág. 363 do Relatório, leia-se:
“Art. 58. O Orçamento da União  incluirá os recursos

necessários ao atendimento”.
“§ 2º Para os efeitos do inciso II, segundo o caput,

consideram-se como ações e serviços públicos de saúde a
totalidade das dotações do Ministério da Saúde, deduzidos
encargos previdenciários da União, os serviços da dívida e
despesas financiadas com recursos do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza e ressalvada disposição em contrário que
vier a ser estabelecida pela lei complementar a que se refere o art.
198, § 3º, da Constituição.

§ 3º Consideram-se ainda como ações e serviços públicos de
saúde, para os efeitos do inciso II do caput, as dotações
classificadas na função saúde destinadas aos hospitais vinculados
às instituições federais de ensino superior, excetuadas as despesas
e financiadas com as  fontes d manutenções e desenvolvimento do
ensino”.

6. Inclua-se o inciso IV ao art. 58, pág. 363 do relatório:
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“Art. 58. O Orçamento da União incluirá os recursos
necessários ao atendimento”.

“IV- As despesas decorrentes da comercialização na safra
agrícola e da cobertura do déficit das operações de seguro rural e
da concessão de subvenção econômica ao prêmio do seguro rural,
bem como das despesas que resultarem da aprovação de legislação
que contemplem o financiamento, refinanciamento, repactuação ou
alongamento de dívidas originárias de operações do crédito rural e
agroindustrial”.

7. Onde se lê, pág. 362 do Relatório, leia-se:
Seção II — Das Diretrizes Específicas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
8. Inclua-se o inciso V ao art. 74, págs. 366 e 367 do Relatório.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Relator, inclua-se o inciso V e parágrafo

único.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O.k.
Lendo:

Inclua-se o inciso V e parágrafo único ao art. 74, págs. 366 e
367 do Relatório.

Agradeço a colaboração da Deputada Laura Carneiro.
“Art. 74. Se o Projeto de Lei Orçamentária não for

sancionado pelo Presidente da República, até 31 de dezembro de
2005, a programação dele constante poderá ser executada para o
atendimento de:

..................................................................................
V - Outras despesas decorrentes de caráter inadiável e

relevante;
Parágrafo único: as despesas descritas nos incisos II a VI”...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - II a V. O inciso VI não mais existe.
Aos incisos II a V.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Incisos de II a V deste artigo... Infelizmente as
estatais não foram aqui lembradas.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Foram as estatais, foi o investimento, nobre

Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Incisos de II a V deste artigo estão limitadas a

um doze avos do valor de cada dotação prevista no Projeto de Lei Orçamentária, multiplicado
pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva lei.

9. Inclua-se o parágrafo único ao art. 93, pág. 371 do Relatório:
“Art. 93. O relatório bimestral de execução Orçamentária do

que trata o art. 165 § 3º da Constituição conterá, em anexo, a
discriminação das despesas com pessoal e encargos sociais,
inclusive o quantitativo de pessoal de modo a evidenciar os valores
despendidos com vencimentos e vantagens fixas, despesas
variáveis e encargos com pensionistas e inativos e encargos sociais
para as seguintes categorias:

Parágrafo único: para fins do atendimento do disposto no
caput, a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão expedirá normas para a
unificação e consolidação das informações relativas a despesa de
pessoal e encargos sociais do Poder Executivo e os órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União
encaminharão, em meio magnético, à referida Secretária,
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informações referentes ao quantitativo de servidores e despesa de
pessoal e encargos sociais”.

10. Inclua-se o seguinte parágrafo ao art. 123 do substitutivo, pág. 380.
“§ 3º. As disposições contidas no caput deste artigo

aplicam-se aos projetos de lei ou medidas provisórias que, direta ou
indiretamente, gerem despesas obrigatórias de caráter continuado
para Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 17
da Lei Complementar nº 101, de 2000”.

11. Inclua-se o seguinte parágrafo único ao art. 90 do substitutivo, pág. 371 do
Relatório:

“Art. 90. Fica autorizado, nos termos da Lei nº 10.331, de
18 de dezembro de 2001, a revisão geral das remunerações,
subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos e inativos dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério
Público da União, das autarquias e fundações públicas federais,
cujo percentual será definido em lei específica.

Parágrafo único: a Lei Orçamentária incluirá recursos
necessários ao atendimento da revisão geral de que trata o caput
em montante que assegure, no mínimo, reajuste em percentual
equivalente ao crescimento real do PIB per capita, em 2005”.

Errata ao Anexo V do substitutivo.
Demais despesas, ressalvadas conforme o art. 9º § 2º da Lei Complementar nº 101, de

2000.
1. Altere-se a Errata nº 2 que inclui item 4 na pág. 591 do Relatório.
Onde se lê, leia-se:

“Programação derivada de emendas individuais,
observadas ainda as normas específicas estabelecidas pela
Comissão Mista de que trata o art. 166 § 1º da Constituição”.

Era o que tinha a ser lido, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Parabéns a V.Exa., nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, só uma questão relacionada ao

item 4.
O item 4, Gilmar... Na verdade, há uma inclusão no item 4, que está só como se fosse

alteração do § 2º. Mas há uma inclusão do § 3º, que não existe. Peço que seja incluído.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Por favor, onde?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - No item 4 da sua errata.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah, onde se lê...
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Onde se lê. Tudo bem. Foi trocado o § 2º. Só

que o § 3º foi inserido. Então é: “Inclua-se o § 3º”.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O.k. Então, relendo aqui...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Altere-se o § 2º...
O SR. DEPUTADO GILMA MACHADO - Altere-se o § 2º e inclua-se o § 3º. Obrigado.

Além disso, há mais um adendo que eu gostaria de acrescentar, referente àquelas 10 metas de
prioridades de expansão do ensino superior federal, classificadas no Programa 1073 —
Universidade do Século XXI. É na Prioridade: garantir o acesso e permanência do ensino
superior e melhoria da qualidade do ensino, e no Desafio, que é ampliar o nível de qualidade da
escolarização da população, promovendo o acesso universal à educação e ao patrimônio
cultural. O acréscimo da meta destina-se à expansão do campo de Palotina, da Universidade
Federal do Paraná.

Da mesma forma como foi feito com o Machado, o Deputado Osmar Serraglio pediu essa
emenda. Mas para eu atender ao destaque dele, tenho de ler o adendo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Por que V.Exa. não leu o adendo de Sergipe?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO Eu já li o adendo de Sergipe na outra.
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O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Dessa forma, Sr. Relator, eu tenho uma
exatamente nesse sentido, que é para o atendimento da Universidade Federal de Tocantins, no
campus do Bico do Papagaio.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É que ela já estava no destaque. E essa aqui
não estava.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Mas gostaria que V.Exa. a colocasse, já.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - Vai estar. Será incluída no destaque.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Já que estão, gostaria que se, fosse possível,

este estivesse também.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu só tenho que concluir a leitura.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de concluir a leitura, nobre

Relator, pediria que o Plenário obedecesse às normas regimentais de pedido da palavra pela
ordem.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Anexo I, Emendas. Onde se lê “Emenda
11700012, Prevenção e Combate à Violência Contra as Mulheres”, leia-se: “Prevenção e Combate
à Violência Contra as Mulheres”.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sugiro “Violência de gênero”, em vez de
violência contra as mulheres.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - As emendas alteram a Emenda 12, do
Deputado Eduardo Valverde. É uma ação que já está no Orçamento.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, pela ordem. Nós não temos
cópia do documento.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Foi distribuído à tarde. Está na errata 4.
Anexo da errata.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - É esse?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É esse. E também Emenda 13230001, do

Deputado João Fontes, em que faz modificação na ação.
Sr. Presidente, era esse o relatório que gostaríamos de apresentar.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputado Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, acho que deve constar ainda

um adendo.
V.Exa. e eu nos comprometemos com os servidores civis das Forças Armadas de incluir,

da mesma maneira que iremos aceitar o destaque do Ministério da Cultura na criação e
reestruturação dos planos de carreira, o plano de carreira da categoria. Mas não existe
emenda. Se V.Exa. não fizer adendo não poderá acatar.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Relator, gostaria de fazer um registro
formal: a solução dada a respeito da revisão geral é correta. Pelo menos o PIB per capita. Está
no item 10, Parágrafo único:

“A Lei Orçamentária incluirá recursos necessários ao
atendimento da revisão geral de que trata o caput em  montante
que assegure, no mínimo, reajuste de pessoal equivalente ao
crescimento real do PIB per capita de 2005”.

Ora, a lei vai ser votada no final deste ano.
É só uma questão de redação para o Relator, é uma sugestão. Aqui há um erro

flagrante.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nós vamos ter a discussão...
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sim, mas é uma coisa tão simples,

Presidente, não é um debate. A solução está correta. É só para ele colocar aqui “estimativa”. Os
dados do crescimento real do PIB não vão estar disponíveis. Só isso. Estou em defesa da
solução, a solução é boa. Estou defendendo a solução. Mas, como isso não vai estar disponível,
com tabulações avançadas do primeiro trimestre e dado real do semestre seguinte , quero
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manter a solução. Mas pode usar a expressão “estimativa” ou outra qualquer. Em defesa da
solução aqui apresentada, quero que se faça a correção, porque esse dado não estará
disponível quando da votação da lei. A solução é boa, mas tem que ser aperfeiçoada.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - O PFL queria também corroborar com o que diz o

Deputado Virgílio Guimarães, porque efetivamente os dados do PIB não estarão fechados no
final do exercício. Então, não será possível partir do crescimento real do PIB. Pode-se até dizer
que seja da estimativa do PIB prevista para o exercício de 2005, mas jamais colocar como está
aqui no texto, porque esses dados não estarão disponíveis em dezembro, até quando será
votada a lei orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra, Deputado
Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Gostaria de esclarecer. Vamos acolher a
sugestão. Mas o reajuste do servidor é como o salário mínimo, ele vem depois de uma lei
específica, e só vai vir o ano que vem. Quando chegar o projeto, ano que vem, ele já vem...

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito. Então, vamos acrescentar para ficar

mais claro e melhorar.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -  É só um erro redacional.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Pode especificar isso, Relator. O

provisionamento é da estimativa, a execução será, no mínimo, o que for o PIB real, per capita.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito. Então, está acrescentado aqui

“estimativa”. Acrescento aqui o adento, Sr. Presidente, para que os servidores civis das Forças
Armadas...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -  A criação e a estruturação da carreira dos
servidores civis das Forças Armadas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria está em discussão.
Tem a palavra o Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) Ausente
Tem  a palavra o Deputado Pedro Chaves. (Pausa.) Ausente
Tem  a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, queria fazer o

registro do procedimento correto que foi feito na reunião de hoje aqui, que demandou várias
conversações na sala da Presidência junto ao Líder do partido.

Só acho que houve uma contribuição muito forte junto ao Relator — certamente essa
reunião se constituiu num aprendizado muito grande por todos nós — para se chegar a um
bom termo nessa Errata nº 4, que é representativa do interesse de todos aqueles que
participaram, de todos os partidos.

Lembro-me muito bem das dificuldades que certamente experimenta o Relator, mas
também sentimos a sua sensibilidade  e a dificuldade que todos nós experimentamos também
ao discutir essas ações.

Queria parabenizar o Gilmar pelo colega que ele é, pela capacidade de ouvir, pela
serenidade com que conduziu os trabalhos e por aprender, nessa discussão junto conosco, que
a melhor forma de se discutir uma situação verdadeiramente complexa é através do diálogo, e a
maior capacidade é a de fazer do complexo uma coisa simples, capaz de representar o interesse
de todos nós.

 Deixamos, pois, o nosso registro e o nosso apoio. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE  (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Rafael Guerra.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, só queria registrar que

conseguimos construir um texto que atende ao Relator em relação ao destaque que ele gostaria
de dar, na LDO, aos hospitais universitários, e, ao mesmo tempo, mantendo o parágrafo que se
refere a ações do serviço público de saúde. Acho que foi uma negociação que chegou a bom
termo.
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Cumprimento e agradeço o Relator e os companheiros que ajudaram em toda essa
negociação. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputada Laura
Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, para ganhar tempo,
encaminho a votação e não vou discutir.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Claudio
Cajado (Pausa.) Ausente

Tem a palavra o Deputado Vignatti. (Pausa.) Ausente.
Tem a palavra o Deputado Silvio Torres. (Pausa.) Ausente.
Tem a palavra o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. (Pausa.) Ausente.
Tem a palavra o Deputado Bismarck Maia. (Pausa.) Ausente.
Tem a palavra o Deputado José Carlos Machado. (Pausa.) Ausente.
Tem a palavra o Deputado Carlos Alberto Leréia. (Pausa.) Ausente.
Tem a palavra o Deputado Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, quero parabenizar, primeiro,

V.Exa., já que o Carlito Merss insiste que eu fale. Ele gosta de ouvir o PSDB, está com saudade
dos anos anteriores. Quero parabenizar V.Exa. O Carlito ajudou muito nisso também. O
Gilmar teve a compreensão de escutar a todos e produzir um relatório que é fruto de um
consenso muito amplo entre todos nesta Comissão.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para

encaminhar pelo PFL.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o relatório, ressalvado

os destaques.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. me permite o encaminhamento por

um minuto?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para encaminhamento, tem a

palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -  Sr. Presidente, em nome do PFL, queria,

mais do que tudo, parabenizar V.Exa.,  pelo esforço na questão específica da agricultura, e o
Deputado Gilmar pela paciência em atender um a um dos pleitos da nossa bancada.
Praticamente todos os partidos juntos conseguiram modificar a LDO para melhor.

Além da questão da saúde, que foi bem sucedida, talvez não tenhamos percebido, mas
começamos a instituir o orçamento impositivo, quando proibimos o contingenciamento das
emendas individuais dos Srs. Parlamentares. Além disso, Sr. Presidente, classificamos as
prioridades de pagamento ao servidor público. O Deputado Gilmar teve a capacidade de, ao
lado de todos os Líderes da Comissão, especificar no Item X, portanto no art. 90, que a revisão
geral do pagamento dos servidores públicos se fará minimamente pelo crescimento real do PIB
em 2005. Esse é um grande avanço, Sr. Presidente. Há que se parabenizar todos os Líderes
desta Casa, mas especialmente o Deputado Gilmar.

O PFL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação, ressalvados os

destaques.
Trata-se do relatório com as alterações decorrentes das Erratas de nºs 1 a 4, e dos

Adendos 1 e 2.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que  o aprovam permaneçam como estão.
 Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão.
Aprovado no Senado.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Passaríamos agora à votação dos

destaques, mas o Relator  precisa de um prazo.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Queria fazer uma sugestão. Este plenário

amanhã vai estar ocupado pela CPMI do Mensalão e pela CPMI dos Correios. Significa dizer
que amanhã não teremos este plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - No Plenário I, só haverá à tarde.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - No Plenário 1 nós só teremos à tarde, diga-se,

finalizada a sessão na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Isso significa 3
horas da tarde, exatamente no momento em que começaríamos a discussão no plenário da MP
nº 252.

Sr. Presidente, vamos inviabilizar por uma hora. O Relator pede uma hora. Todos saem,
comem um sanduíche, jantam, em uma hora voltam. Já estamos acostumados a trabalhar até
muito tarde. Quem quiser, fica mais uma hora assistindo ao Marcos Valério. Assim, acabamos
a fatura hoje mesmo, votando os destaques.

É a sugestão do PFL.
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, quero ter a sensação de meu

dever cumprido, mas também minha consciência tranqüila. Ouvi do Relator que S.Exa. não
teria condições de fazer o relatório hoje. S.Exa. insistiu várias vezes na reunião para se discutir
os destaques amanhã. Se S.Exa. vai, dentro de uma hora, apresentar o relatório,
apressadamente, sem verificar o conteúdo de cada destaque, certamente alguns Estados ou o
próprio País serão prejudicados.

Então, para chegarmos ao bom termo, deixaríamos a votação para amanhã à tarde.
S.Exa. teria todo o tempo do mundo para fechar o relatório. S.Exa. apresentou várias
dificuldades para entregar esse relatório hoje. Tem que apresentar o relatório, distribuir e cada
Parlamentar deverá examinar aquilo que foi acatado ou rejeitado pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Relator,
Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero informar aos ilustres
Parlamentares que a dificuldade era porque não sabia quantas emendas tinham dado entrada
hoje. Fui informado pela Secretaria que nenhum destaque deu entrada hoje. Ontem eu já tinha
o material pronto. Precisaria de tempo se houvesse entrada hoje, porque teria que examinar
uma por uma das emendas. Como não há nenhuma emenda, o relatório está praticamente
fechado. Não podia fechar o relatório, porque tinha que esperar encerrar a discussão, já que
não sabia se entrariam novos destaques.

Portanto, tenho condições de entregar o relatório, inclusive com o acordo que fizemos
das emendas que seriam acolhidas ou não. Isso já havíamos, inclusive, acertado na reunião do
Colégio de Líderes.

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

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS  - Sr. Presidente, só para lembrar que fechamos
um acordo na sala, sob sua direção. Algumas pessoas, inclusive, já não estão mais aqui.
Então, é extremamente inviável que prossigamos, mesmo sabendo pelo Deputado Gilmar
Machado que o pré-relatório já está pronto e poderia ser distribuído rapidamente. Melhor seria
distribuir e, amanhã, votar, porque outros que já foram embora poderão ser prejudicados.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, finalmente vejo a Deputada Laura

Carneiro com raciocínio completo nesta Casa, querendo ajudar o Brasil. (Risos.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. não diga que sempre tenho raciocínio

incompleto. (Risos.)
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O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - V.Exa., Deputada Laura Carneiro, é uma grande
figura desta Comissão e nós a amamos.

A Deputada Laura Carneiro está com a razão. Poderíamos encerrar isso hoje e sair
daqui com a LDO aprovada. É coisa pouca, uma hora.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, considero muito o Deputado João
Leão e vejo seu apelo, mas sou de cumprir acordos. Ficou acertado que aprovaríamos o
relatório e as erratas. S.Exa. disse várias vezes que tinha dificuldades, insistiu. Repassamos,
portanto, aos nossos companheiros que iríamos votar o relatório, as erratas e, amanhã,
discutiríamos os destaques.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Então, Sr. Presidente, só tenho que dar os parabéns
ao nosso Relator por esse grande relatório e a V.Exa. pelo belo trabalho e pelas discussões.
Tivemos uma das LDOs mais discutidas da história deste País. Agradeço ao PSDB, ao PFL, ao
PMDB, a todos os partidos da base — o PT, o PL, o PP —, enfim, que fizeram este grande
trabalho com um grande maestro. Tivemos no Deputado Gilmar Machado a paciência para
executar este relatório que aí está. Parabéns a V.Exa., meu Relator. Realmente nos sentimos
felizes de terminar o dia de hoje com o seu relatório aprovado. Deixaremos os destaques para
amanhã.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, é exatamente para frisar o acordo

que fizemos hoje à tarde. O acordo consistia em que votássemos a LDO hoje, ressalvados os
destaques, que ficariam para amanhã, mesmo porque a bancada ruralista, naquele momento,
ainda tinha pendente o voto para o atendimento de seu pleito.  

Por essa razão, muitos companheiros deixaram de comparecer agora à noite a esta
reunião. Seguramente estarão aqui amanhã, para defender seus destaques.

Sugiro, então, que os destaques fiquem para amanhã.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, a reunião amanhã será às 10

horas? Qual será o horário da reunião amanhã? Poderia marcar mais cedo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em face das observações feitas, a

reunião será amanhã, no Plenário I, às 15 horas.
Está encerrada a reunião.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Declaro reiniciada a 11ª Reunião
Ordinária da Comissão Mista de Orçamentos Públicos, destinada à apreciação de matérias
constantes das pautas nºs 11, 12 e 15.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Concedo a palavra à

Deputada Laura Carneiro para uma questão de ordem.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, é simples. O art. 29 do

Regimento Interno diz: “No curso da sessão, verificada a presença de Senadores e Deputados
em número inferior ao mínimo do art. 28, o Presidente encerrará os trabalhos ex-officio, por
provocação de qualquer um dos Congressistas”.

Eu, Sr. Presidente, em nome do PFL, provoco V.Exa. a que encerre a sessão. Mas,
antes, eu gostaria de ler para V.Exa. o motivo desta provocação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Está autorizada, Deputada Laura
Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Diz nota da Agência Estado, em broadcast
das 12h53min: “Bernardo: Governo não avalizou acordo com ruralista sobre a LDO”.

Outra divulga:
O Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo

Bernardo, afirmou há pouco que o acordo fechado ontem com os
ruralistas pelo Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
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Deputado Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, para aprovação
do texto, não teve aval do Governo. Segundo ele, o Governo vai
tentar derrubar o acordo na votação dos destaques.

E ainda:
“Não participamos disso. O que temos com os ruralistas é

acordo conduzido pelos Ministros Palocci e Rodrigues. É isso o que
vamos assumir. Se o Gilmar colocou alguma coisa além disso, não
temos compromisso de assumir” — disse o Ministro após uma
reunião com o Palocci no Ministério da Fazenda.

Paulo Bernardo admitiu que o Governo não tem idéia das
conseqüências para as contas públicas do que foi aprovado ontem
pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso.

O Relator fez algumas alterações para os ruralistas: “Não
sei qual a conseqüência. Vamos tentar mudar. Mas, antes, temos
que entender o que está acontecendo” — afirmou Paulo Bernardo.

“De acordo com eles, as mudanças introduzidas não
passaram pelo Governo. Quando vimos já estava sendo discutido e
votado” — reconheceu ele, acrescentando que o Governo tem
também opção de vetar as mudanças. Apesar disso, o Ministro não
considera que a Liderança do Governo dormiu no ponto: “É normal.
Governo manda proposta, mas eles resolvem a votação” — avaliou.

A matéria é de Adriana Fernandes.
Sr. Presidente, passamos ontem 10 horas negociando com todos os partidos. Nós

falamos claramente, desde o primeiro momento, toda a posição do PFL. Eu nem imagino o que
o Deputado Gilmar Machado deve estar sentindo neste momento. Artigo que se inclui na Errata
nº 4... E V.Exa. vai se lembrar. O Deputado Gilmar talvez não possa dizer, mas estava na sala
da Comissão, durante todo o período, toda a assessoria do Ministério do Planejamento e do
Ministério da Fazenda.

Mais do que isso. Quando terminamos de escrever a Errata nº 4, o Deputado Gilmar
pediu um prazo — e eu sei que ele foi conversar com o Ministro do Planejamento, porque,
quando voltamos para a sala, ele disse que tinha ido conversar com o Ministro do
Planejamento. Então, nada nesta Comissão, embora devesse ser, mas nada foi feito sem
conhecimento do Ministro do Planejamento, que já foi Presidente desta Comissão.

Portanto, Sr. Presidente, não há clima para continuarmos uma votação importante
como essa.

Peço a V.Exa. que cumpra o Regimento, encerre a sessão, reconvocando outra reunião
para terça-feira, para que até lá os ânimos possam se modificar e os acordos possam ser
cumpridos nesta Casa.

E o que temos de mais importante nesta Casa, Sr. Presidente, é a palavra. Espero que
todos nós possamos cumpri-la.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Concedo a palavra ao nobre

Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras.

Senadoras e Srs. Senadores, Deputada Laura Carneiro. Acho que temos que ter tranqüilidade
para entender e examinar o que está apresentado. Se formos seguir manchetes de jornal, não
vamos trabalhar. Está aqui a Folha de S.Paulo de hoje: “Planalto sofre derrota da LDO.
Deputado dissidente do PT faz relatório”.

Se formos levar isso em consideração, se ficarmos seguindo manchetes de jornal, não
vamos trabalhar em lugar nenhum.

Segundo, o que está escrito aí na matéria está claro. Peço ao Sr. Presidente que, por
favor, me empreste a manchete. O que o Ministro Paulo Bernardo está dizendo não é nenhuma
inverdade. O que fizemos no nosso relatório está acordado e acertado com os Ministros Palocci
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e Rodrigues, que estiveram conosco. O Ministro Rodrigues estava hoje aqui, pela manhã,
despachando. Ele disse: “Não participamos disso”. Realmente. Quem participou do fechamento
do texto foram o Ministro Palocci e o Ministro Rodrigues.

A questão do Ministério da Agricultura foi um acordo feito pelos Ministros Palocci e
Rodrigues, que é exatamente o voto que V.Exa. ontem confirmou ser — e os senhores
aceitaram, porque o voto estava garantido e assegurado — um compromisso feito.

Então, o Ministro Paulo Bernardo não está dizendo nenhuma inverdade de que o acerto
com os ruralistas foi acordado com o Ministro. E o que eu escrevi no meu texto foi exatamente
o que os Ministros Palocci e Rodrigues estabeleceram. É isso. Temos que entender isso, porque
senão vamos ficar aqui tensos, agitados.

Outra coisa. O nosso coordenador de bancada, Deputado Wasny de Roure, está aqui e
vai poder dizer se há alguma orientação para derrotar algum destaque que foi apresentado ao
relatório. O Deputado Wasny de Roure vai poder dizer qual é a orientação do Governo para
aprovar o relatório que eu fiz. Repito: está aqui o Deputado Wasny, nosso coordenador...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Pela ordem.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – ... e não há nenhuma orientação, como está

dito aqui, para sermos derrotados por qualquer coisa que apresentemos no nosso relatório.
Acho que, se continuarmos assim, não vamos trabalhar. Estamos votando aqui em

cima de acordos que estamos fazendo com os Ministros. Os Ministros Palocci e Rodrigues
acertaram com a bancada ruralista o texto, e eu o apresentei.

O Ministro Bernardo vai assumir. E ele diz aqui que foi acordado, foi conduzido pelo
Ministro Palocci. Isso nós vamos assumir, e vamos assumir mesmo, porque nós colocamos
exatamente esse acordo. Então é este o entendimento.

Mais uma vez, apelo ao bom senso de V.Exa. e dos demais Parlamentares para que
possamos trabalhar, porque, se nós formos viver de manchete de jornal, nós também não
vamos trabalhar mais, porque cada um vai fazer uma intriga e não vamos conseguir trabalhar.
Eu, particularmente, porque tenho compromisso com esta Casa e com os Parlamentares. Foi o
texto que votamos e é exatamente isso que eu tenho.

Esse é o compromisso que nós fizemos e assumimos. Esse compromisso é exatamente o
que eu espero: que votemos os destaques, como tínhamos combinado ontem. Os Srs.
Parlamentares já os receberam. Vamos ver então se eu não cumpri algum acordo com algum
destaque; se não, vamos fazer aqui o entendimento. Estou aberto para fazermos o ajuste. Está
certo?

Esse é o apelo que faço. Nós já poderíamos estar com esse texto votado, Deputada
Laura Carneiro. E amanhã ainda haverá reunião plenária da Comissão, Sr. Presidente. Se
houver alguma dúvida, então paremos o Plenário. Não votamos. Vamos encerrar o trabalho na
nossa Comissão. Esse é o apelo que eu faço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Concedo a palavra à Deputada

Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu queria entender a posição

do Deputado Gilmar. É absolutamente louvável a sua tentativa de que votemos. Talvez...
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE – Deputada Laura Carneiro, V.Exa. pode me

conceder um aparte?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – V.Exa. tem o aparte.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE – Deputada Laura Carneiro, ontem o Líder do

Governo no Congresso, Senador Bezerra — ele falou até na sua presença, para toda a
Comissão; e o Deputado Ronaldo Caiado, se não me engano também estava presente —,
comentou que essa é uma preocupação legítima. Temos concordado. Podemos talvez nos
detalhes, eventualmente, num ou noutro ponto, ter alguma divergência, mas há o compromisso
de encaminhar para o Conselho Monetário Nacional uma proposta de voto acerca do
parcelamento da dívida dos agricultores. E essa negociação foi colocada nesta Comissão.

Então, eu só deixo isso registrado para V.Exa. lembrar.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Eu gostaria de continuar a minha fala,
dizendo o seguinte. Eu não tenho nenhuma dúvida que diga respeito ao voto no Conselho
Monetário, que está mantido. Não é isso o que diz a nota. A nota, em outras palavras, diz que o
inciso IV do art. 58, à pág. 363, incluída no relatório do Sr. Deputado Gilmar Machado, em
acordo feito por esta Comissão, inclusive com a presença do Líder do Governo e do nosso Vice-
Líder, Deputado João Leão, não será cumprido.

E ainda, para V.Exa. entender, o texto diz o seguinte: “O Governo tem também a opção
de vetar as mudanças.” Ora, não se veta acordo nem assinatura; veta-se texto legal. E o texto
legal é o inciso IV do art. 58.

Por isso, Sr. Presidente, volto a insistir na questão de ordem que formulei, relativa ao
encerramento da reunião, com base no art. 29 do Regimento Interno.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Em face do artigo invocado pela

Deputada Laura Carneiro, a reunião está encerrada, sendo convocada reunião para terça-feira,
às 14h30min, no Plenário 9.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, dê-me a palavra só por 1
minuto, antes de encerrar... Já encerrou? O senhor encerrou a reunião como o Governo! Está
acabado! Vou reservar-me para falar na terça-feira, então.


