
CÂMARA DOS DEPUTADOS

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 1734/05 DATA: 8/11/2005
INÍCIO: 14h56min TÉRMINO: 15h20min DURAÇÃO: 00h24min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 00h24min PÁGINAS: 7 QUARTOS: 5

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Leitura do expediente.

OBSERVAÇÕES

A reunião foi suspensa.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1734/05 Data: 8/11/2005

1

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há número regimental

para abertura dos trabalhos.

Declaro iniciada a 22ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes

das Pautas nºs 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Solicito a V.Exa. determine ao serviço de

som que aumente o volume dos microfones e, aos presentes, que façam silêncio.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ainda não há quorum para

deliberação da representação do Senado Federal.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, como ainda não há

quorum, posso tratar de outro assunto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos fazer a leitura do

expediente. Embora faltem 3 Senadores, há quorum. S.Exas. certamente chegarão a

tempo.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Não ouvi, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos fazer a leitura do

expediente, porque há quorum para abrir os trabalhos. Se até o final da leitura do

expediente chegarem os Senadores, haverá sessão; senão, será suspensa e

convocada outra.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, estou sendo cobrado por

vários Parlamentares desta Comissão, uma vez que sou autor da emenda que sugere,

no relatório preliminar, alteração nos valores das emendas individuais de 3,5 milhões

para 5 milhões de reais. Apelo ao Deputado Carlito Merss e a todos os membros

desta Casa, até mesmo na condição de Sub-Relator, que façam esforço no sentido de

acatar minha sugestão, porquanto há praticamente unanimidade desta Comissão

nesse sentido, mesmo porque é uma forma mais justa e mais criteriosa de distribuição

de recursos.
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O Governo paga todas as emendas individuais. Sabemos disso. Não se trata

de acusação ao Governo do Presidente Lula. Pelo contrário. Estou nesta Casa há 11

anos — praticamente nesta Comissão durante esse tempo — e presencio todos os

anos a briga, a luta dos Parlamentares para que suas emendas sejam aprovadas.

Há mais uma agravante: no próximo ano não disputarei eleição, mas a grande

maioria dos Parlamentares, sobretudo, os da Câmara dos Deputados, vão disputá-la.

Se não levarem recursos para suas bases, mesmo um pequeno valor, ou os poucos

recursos da emenda individual, será difícil pedirem voto, principalmente nas Regiões

Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

A bancada do Tocantins, da qual sou Coordenador, pediu-me que dissesse isso

aqui. Gostaria de contar com o apoio de V.Exa., do nobre Relator e dos nobres pares

desta Casa, sobretudo dos membros da Comissão de Orçamento, no sentido de

resolvermos essa questão muito importante para a sobrevivência dos Parlamentares,

porque é uma forma de honrar e cumprir os compromissos. O que mais o Governo

paga são emendas individuais. É muito difícil pagar emendas de bancada. O critério

de aumentar o valor por Parlamentar é mais justo. São Paulo e os grandes Estados

que têm mais de 60 Parlamentares não brigarão contra isso. Mesmo o meu Tocantins,

que tem apenas 8 representantes, acha esse critério o mais justo.

É o apelo que faço.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Na discussão do relatório

preliminar voltaremos ao assunto, nobre Senador João Ribeiro.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Sr. Presidente, a questão de

ordem está fundamentada no art. 29, § 2º do Regimento Comum:

“Art.29...................................................

§ 2º - No curso da sessão, verificada a presença de

Senadores e de Deputados em número inferior ao mínimo

fixado no art. 28” — ou seja, 8 Senadores e 28 Deputados
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—, “o Presidente encerrará os trabalhos, ex-officio ou por

provocação de qualquer Congressista”.

 Sr. Presidente, por provocação deste Parlamentar, solicito a V.Exa. que

encerre os trabalhos desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado José

Carlos Machado, o art. 12 do Regimento Comum estabelece o seguinte:

“Art. 12. Os trabalhos da Comissão Mista somente

serão iniciados com a presença mínima do terço de sua

composição”.

 Há 28 membros presentes, daí a questão de ordem ser negativa.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Sr. Presidente, peço a

palavra para contestar.

O art. 12 é claro quando diz que os trabalhos da Comissão Mista somente serão

iniciados com a presença mínima de um terço de sua composição.

Diz o art. 29, § 2º:

“Art. 29................................................

§ 2º. No curso da sessão, verificada a presença de

Senadores e de Deputados em número inferior ao mínimo

fixado no art. 28, o Presidente encerrará os trabalhos, ex-

officio ou por provocação de qualquer Congressista”.

Parece-me mais do que claro que não há neste plenário mais do que 3 ou 4

Senadores, quando o número mínimo exigido é 8.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado

Machado, se estivéssemos em reunião do Congresso, V.Exa. teria toda a razão, mas

estamos em reunião da Comissão Mista de Orçamento e temos que nos regular pelo

art. 12. Se entrar a Ordem do Dia, suspende-se a sessão.

Peço ao Deputado Carlito Merss, Relator do Orçamento, que faça a leitura do

expediente.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, muito obrigado.
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Expediente.

Correspondência recebida interna:

1 - Ofício 432, de 21 de outubro, do Senador Renan Calheiros, encaminhando

ofício do Presidente do Conselho de Justiça Federal, Ministro Edson Vidigal.

2 - Ofício nº 295, de 25 de outubro, do Deputado Eduardo Sciarra, solicitando

desconsiderar o parecer ao Aviso nº 8, de 2005, em virtude de novo acórdão proferido

pelo Tribunal de Contas da União.

3 - Ofício nº 991, de 25 de outubro, do Senador João Alberto Souza,

comunicando seu retorno às atividades parlamentares.

4 – Ofício nº 536, de 3 de novembro, do Senador Luiz Otávio, solicitando

liberação de recursos à EMBRAPA Amazônia Oriental de Belém, Pará.

Expedientes encaminhados. Justificativas de falta às reuniões da Comissão:

Ofício nº 181, de 25 de outubro, do Senador Romeu Tuma. Ausência no dia 25

de outubro.

Ofício nº 322, de 25 de outubro, do Deputado João Grandão. Ausência no dia

25 de outubro.

Expediente solicitando a alteração da modalidade de aplicação em emendas

dos seguintes Parlamentares, que foram encaminhados à Consultoria de Orçamento e

Fiscalização Financeira para análise e posterior encaminhamento à Comissão:

Ofício nº 153, de 25 de outubro, do Senador Alberto Silva;

Ofício nº 57, de 25 de outubro, do Deputado Adão Pretto;

Ofício nº 251, de 25 de outubro, do Deputado Pedro Corrêa;

Ofícios nºs 283 e 284, de 27 e 28 de outubro, respectivamente, do Deputado

Ney Lopes;

Ofício nº 251, de 27 de outubro, do Deputado Fernando Ferro;

Ofício nº 282, de 25 de outubro, do Deputado Wellington Roberto;

Ofício nº 134, de 1º de novembro, do Deputado Walter Pinheiro;

Ofício nº 126, de 1º de outubro, do Deputado Dr. Rosinha;

Ofício nº 1.043, de 1º de novembro, do Deputado Onyx Lorenzoni;

Ofício nº 67, de 1º de novembro, do Deputado Sérgio Miranda;
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Ofício nº 44, de 1º de novembro, do Senador Juvêncio da Fonseca;

Ofício nº 33, de 4 de novembro, do Deputado Narcio Rodrigues.

Expediente indicando membro ao Comitê de Avaliação de Emendas ao Projeto

de Lei Orçamentária para 2006:

Ofício nº 511, do Líder do PFL, Deputado Rodrigo Maia, indicando os

Deputados Júlio Cesar e Eduardo Sciarra como titular e suplente, respectivamente.

Ofício nº 451, de 25 de outubro, encaminhado pelo Primeiro Suplente no

exercício da Primeira Secretaria do Senado Federal, Senadora Serys Slhessarenko,

informando da remessa de autógrafo de Decreto Legislativo CN, excluindo a seguinte

obra do Anexo VI da Lei nº 11.100, de 25.01.2005:

Decreto Legislativo 13/2005-CN: Obras complementares no Cais de Capuaba,

no Estado do Espírito Santo.

Ofício nº 448, de 25 de outubro, encaminhado pelo Primeiro Suplente no

exercício da Primeira Secretaria do Senado Federal, Senadora Serys Slhessarenko,

informando da remessa de autógrafo de Decreto Legislativo CN, mantendo no Anexo

VI da Lei nº 11.100, de 25.01.2005, sem a restrição que permitia a concessão de

recursos orçamentário e financeiro para as obras de conclusão do Ramal Bandeira:

Decreto Legislativo 12/2005-CN: Expansão do Sistema de Trens Urbanos de

Teresina, no Estado do Piauí.

Ofício nº 445, de 25 de outubro, encaminhado pelo Primeiro Suplente no

exercício da Primeira Secretaria do Senado Federal, Senadora Serys Slhessarenko,

informando da remessa de autógrafo de Decreto Legislativo CN, que inclui no Anexo VI

da Lei nº 11.100, de 25.01.2005, restringindo apenas os serviços de implantação (Km

26,17 ao Km 75,77):

Decreto Legislativo 11/2005-CN. Construção de trechos rodoviários na BR-393,

no Estado do Espírito Santo, trecho Bom Jesus/Cachoeiro de Itapemirim.

Ofício nº 453, de 31 de outubro, encaminhado pelo Primeiro Vice-Presidente, no

exercício da Presidência do Senado Federal, Senador Tião Viana, informando da

abertura, por 5 dias úteis, do prazo para interposição de recurso:
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Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2005-CN: Obras de macrodrenagem no

Tabuleiro dos Martins, em Maceió, Alagoas.

Correspondência externa recebida:

Ofício nº 737, de 19 de outubro, da Secretaria Executiva de Articulação Nacional

do Estado de Santa Catarina, solicita retirada do Contrato nº 001/2003 referente à

obra do Aeroporto Regional do Planalto Serrano do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005.

Ofício nº 1.797, de 21 de outubro, da Presidenta do Conselho Nacional dos

Direitos da Mulher, Nilcéa Freire, encaminhando Resolução do Conselho Nacional dos

Direitos da Mulher.

Ofício nº 74, de 25 de outubro, da Secretaria Executiva do Fórum Brasil de

Orçamento, enviando convite para um café da manhã.

Ofício nº 1.441, de 25 de outubro, do Reitor da Universidade Federal do Pará,

Dr. Alex Bolonha Fiúza de Mello, encaminhado Proposta Orçamentária para 2006 da

Universidade Federal do Pará.

Ofício nº 28, de 27 de outubro, do Secretário de Fazenda do Estado da Bahia,

Albérico Machado Mascarenhas, solicitando audiência.

Expediente, de 28 de outubro, enviado através de correio eletrônico, do

Secretário do Tesouro Nacional, encaminhando texto relativo à distribuição do FPM e

FPE em 2005. Encaminhado por e-mail aos membros.

Expediente de 4 de novembro, enviado através de correio eletrônico, da

Coordenadora do Comitê Democrático Norte do Paraná, Dóris Andrade da Cruz,

solicitando o direito de aposentadoria das donas de casa no Orçamento.

Expediente de 5 de novembro, enviado através de correio eletrônico, da

estudante Larissa Gaspar, reivindicando verba no Orçamento destinada ao pagamento

de aposentadoria para as donas de casa. (Palmas.)

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 Aviso do Congresso Nacional:
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Aviso nº 1.899/2005, de 19 de outubro (Acórdão nº 1.667/2005): Construção de

trechos rodoviários na BR-393, no Estado do Espírito Santo — trecho Bom

Jesus/Cachoeiro de Itapemirim;

Aviso nº 1.956/2005, de 26 de outubro (Acórdão nº 1.709/2005): Projeto de

Irrigação Flores de Goiás;

Aviso nº 1.965/2005, de 16 de outubro (Acórdão nº 1.715/2005): Construção de

trechos rodoviários na BR-317, no Estado do Amazonas — trecho Boca do

Acre/Divisa Amazônia com Acre.

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

Adylson Motta:

Aviso-SGS de 19 de outubro de 2005:

Aviso nº 1.894/2005 (Acórdão nº 1.662/2005): Obras de ampliação do sistema

de abastecimento de água de Palmeira dos Índios/Alagoas;

Aviso nº 1.902/2005 (Acórdão nº 1.663/2005): Manutenção e recuperação dos

sistemas de produção de óleo e gás natural da Região Sudeste;

Aviso nº 1.934/2005 (Acórdão nº 1.674/2005): Alteração do critério adotado

pelo Tribunal de Contas da União na Prestação de Contas de 2000 para o limite da

despesa total de pessoal do MPDFT.

Aviso-SGS de 26 de outubro de 2005:

Aviso nº 1.958/2005 (Acórdão nº 1.704/2005): Obras e serviços relativos à

manutenção da infra-estrutura de exploração e produção de óleo e gás natural;

Aviso nº 1.964/2005 (Acórdão nº 1.714/2005): Construção da Barragem

Bartolomeu II, no Município de Cajazeiras, Paraíba.

Aviso nº 1.974/2005 (Acórdão nº 1.710/2005): Obras de construção da Adutora

São Francisco, com 42,5 quilômetros, no Estado de Sergipe.

Eram esses os expedientes, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Deputado

Carlito Merss.

Lido o Expediente.
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Não há quorum para deliberação na representação do Senado — faltam 2

Senadores. Em face disso, suspendo a sessão e convoco outra para continuidade

amanhã, às 14h30min.

Convoco também as lideranças para uma reunião agora na Presidência.

Está suspensa a sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 22ª

reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,

destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29

e 30.

Há quorum para deliberação nas 2 Casas.

Apreciação das atas das seguintes reuniões: 20ª reunião ordinária, realizada

em 25 e 27 de outubro; 21ª reunião ordinária, convocada para 1º de novembro de

2005.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas por terem

sido distribuídas antecipadamente.

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

Regulamento Interno desta Comissão, declaro as atas aprovadas.

Ordem do Dia.

Conforme acordo firmado, passamos à Pauta nº 22, Item 10, Projeto de Lei n.º

34, de 2005, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da

Defesa e da Reserva de Contingência, crédito suplementar no valor global de 600

milhões e 300 mil reais, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária

vigente”.

O Relator é o Deputado João Leão.

Não foram apresentadas emendas.

Como não está presente o Deputado João Leão, peço ao Deputado Gilmar

Machado que faça a apresentação do relatório.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Adendo ao parecer:   

“O Excelentíssimo Senhor Presidente da

República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 61

da Constituição, submete à apreciação do Congresso

Nacional, por intermédio da Mensagem n.º 93, de 2005

(nº 522, de 2005, na origem), o Projeto de Lei nº 34, de

2005, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor

do Ministério da Defesa, 530 milhões e 300 mil reais, e da
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Reserva de Contingência, 70 milhões, crédito

suplementar no valor global de 600 milhões e 300 mil

reais”.

 Posteriormente, o Presidente do Tribunal de

Contas da União, por meio do Aviso nº 1.278, do Plenário,

de 24 de agosto de 2005, encaminhou ao Presidente da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização do Congresso cópia do Acórdão nº 1.249, do

TCU, Plenário, 24/08/2005, onde se lê:

‘9. Acórdão:

..............................................................

9.2. Comunicar ao Presidente da Comissão Mista

de Orçamento do Congresso Nacional, com máxima

urgência, salvo a hipótese de haver a aprovação do PLN

nº 34/2005 antes da expedição do Aviso, que:

9.2.1. segundo informações prestadas pela

Comissão para a Coordenação do Sistema de Vigilância

da Amazônia — CCSIVAM —, o Projeto de Lei PLN nº 34,

de 2005, de 8.8.2005, contém pedido de crédito

suplementar no valor de 70 milhões de reais, destinados a

fazer frente aos compromissos assumidos pela República

Federativa do Brasil com as entidades financeiras

internacionais para o desenvolvimento do Sistema de

Vigilância da Amazônia, cujos derradeiros vencimentos

dar-se-ão nos dias 24 e 31 de agosto do corrente;

9.2.2. por força de cláusula de Contrato 01/95-

CCSIVAM/Raytheon/Atech/EMBRAER, e dos Contratos

de Financiamentos (Exim Direto; Exim Garantido), o não

pagamento de serviços prestados e garantidos pelos
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contratos de financiamento, até as datas elencadas,

constituirão eventos de inadimplemento que autorizam os

emprestadores a requererem a antecipação do

pagamento dos empréstimos concedidos, com montante

na ordem de 1,5 bilhão de reais;’

Por outro lado, através do Ofício nº 7.787, de

26 de agosto de 2005, o Sr. Secretário de Organização

Institucional do Ministério da Defesa, responsável pela

elaboração e execução do orçamento daquele Ministério,

manifesta a sua concordância com as alterações feitas por

esta Relatoria na parte relativa ao Comando da

Aeronáutica, uma vez que elas permitem ‘o cumprimento

da programação orçamentária daquele Comando,

atendendo aos contratos firmados para modernização de

aeronaves”.

Nosso parecer é pela aprovação, com essas observações, Sr. Presidente.

Era o que tinha a ser relatado.

 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Apresentado o relatório, o

Relator apresentou adendo no dia 30 de agosto. O Relator está com a palavra para

comentar o adendo.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, acabei de ler o

adendo.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra para

discutir.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, quero registrar minha estranheza quanto ao fato de o Relator não estar

presente para relatar o projeto. Segundo o que foi discutido, o relatório era de muita
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importância. Esperava a presença do Deputado João Leão para discuti-lo, mas o

Deputado Gilmar Machado se desincumbiu dessa tarefa com muita competência.

Quero fazer o registro de que o atraso na apreciação desse crédito foi

justamente em função da responsabilidade do Governo na remessa do crédito para cá,

ou seja, de um erro material, que teve de ser corrigido por meio do substitutivo e do

adendo lido pelo Deputado Gilmar Machado.

É bom ficar registrado que, além das dificuldades aqui discutidas, estamos

dando prioridade a esse crédito importante para as Forças Armadas, e que o atraso

deveu-se a erro proveniente do Executivo.

O PSDB vai honrar o acordo. Somos pela aprovação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão.

Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados.

 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em discussão no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado no Senado Federal.

Pauta nº 29, Item 1, Projeto de Lei nº 33, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da

Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação e do Esporte,

crédito especial no valor global de 26 milhões 867 mil 385 reais, para os fins que

especifica”.

Relator: Deputado Wellington Fagundes.

Foram apresentadas 142 emendas.

O voto do Relator é favorável, nos termos do substitutivo apresentado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. está lendo o

PL nº 33, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim, o PL nº 33.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como o Relator não está

presente, peço ao Deputado Luiz Bittencourt que faça a leitura do relatório.
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O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, leio o voto do

Relator:

“Do exame da proposição, verifica-se que a

iniciativa do Poder Executivo se acha articulada na

modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito

suplementar, uma vez que objetiva incluir na Lei

Orçamentária vigente, Lei nº 11.100, de 25.1.2005, novas

programações nos âmbitos dos Ministérios da Educação

e do Esporte, e que foi formulada de acordo com o que

determina a Lei nº 4.320, de 17.03.64, a Lei nº 10.934, de

11.08.2004 (LDO/2005), e a Lei nº 10.933, de 11.08.2004

(Plano Plurianual 2004-2007).

Quanto às 142 emendas apresentadas ao Projeto

de Lei nº33/2005/CN, assim decidimos:

- Aprovar 16

emendas de autoria de vários Parlamentares,

sendo: 6 emendas de nºs 8, 14, 87, 89, 108 e

109, visando incluir novas programações no

Ministério da Educação, as quais totalizam o

valor de 1 milhão e 200 mil reais, conforme

demonstrativo anexo, nos termos do

substitutivo, e 10 emendas de nºs 7, 21, 22, 35,

36, 66, 75, 80, 90 e 91, visando incluir novas

programações no âmbito do Ministério do

Esporte, as quais totalizam o valor de 2 milhões

e 100 mil reais, conforme demonstrativo anexo,

nos termos do substitutivo.

- Rejeitar no

mérito as emendas de nºs 37 a 54, 67 a 74, 76 a
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79, 81 e 82, 85, 93, 94, 100 a 105, 115 a 119,

considerando que o acatamento dos pleitos

ensejaria redução significativa do projeto, com

evidentes prejuízos às ações constantes dos

programas de trabalho, consoante a Exposição

de Motivos nº 0151/2005/MP, data de 29 de

julho de 2005, que acompanha a proposição.

Ademais, cabe ressaltar que os referidos pleitos

encontram-se atendidos pelo projeto.

- Nos termos do

art. 8º, alínea “o”, do Regulamento Interno da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, estamos indicando ao

Presidente da Comissão,” — o ilustre Senador

Gilberto Mestrinho — “para inadmissibilidade, as

Emendas de nºs 1 a 6, 9 a 13, 15 a 20, 23 a 34,

55 a 65, 83, 84, 86, 88, 92, 95 a 99, 106, 107,

110 a 114 e 120 a 142, por contrariarem normas

constitucionais, legais e regimentais, conforme

demonstrativo anexo; e

Desse modo, considerando que a proposição não

colide com os dispositivos legais relativos à alocação de

recursos, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 33,

de 2005-CN, na forma apresentada pelo substitutivo.

Sala das Comissões.

Deputado Welinton Fagundes, Relator”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Relatório.

Declaro inadmitidas as Emendas 1 a 6, 9 a 13, 15 a 20, 23 a 34, 55 a 65, 83,

84, 86, 88, 92, 95 a 99, 106, 107, 110 a 114, 120 a 142.
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A matéria está em discussão.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Para discutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale

com a palavra.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, acordamos com a aprovação deste projeto na Comissão, reservando

nossa posição de plenário.

Quanto a esse crédito, vale destacar a falta de sintonia entre as ações

governamentais propostas e o anseio geral acerca do volume dos gastos públicos.

Em primeiro lugar, observo que a destinação prevista à divulgação publicitária

para avaliar o desempenho de estudantes dos cursos de graduação, no valor de 1,2

bilhões, no âmbito do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, tem o

respectivo cancelamento igualmente previsto na ação de distribuição dos livros

didáticos para o ensino fundamental, no âmbito do FNDE, revelando-se um disparate,

ainda mais se considerarmos as sucessivas denúncias e investigações envolvendo

verbas de publicidade no atual Governo.

Segundo, a previsão de destinação para concessão da bolsa-auxílio para a pré-

formação profissional, Escola de Fábrica, no valor de 14 milhões, tem o cancelamento

previsto para investimento em projeto de implantação e recuperação de centros

escolares educacionais profissionalizantes, o PROEP.

Seria também se tivéssemos exemplos de malversação de recursos pela

formação profissional, diante da ineficiência de fiscalização efetiva, bem como o

reconhecido fracasso verificado no Programa do Primeiro Emprego e o recém-criado

Programa Escola de Fábrica pelo atual Governo.

Quero deixar registrados esses 2 pontos, inobstante o esforço desenvolvido e a

discussão travada com a Presidência e os demais líderes. O nosso partido concorda

com a votação, é pela aprovação na Comissão, mas reserva sua posição de plenário.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria continua em

discussão.
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Não havendo mais quem queira discuti-la, em votação.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Para encaminhar, Sr. Presidente,

pelo PFL.

Sr. Presidente, em nome do PFL, acatamos o PL nº 33, na medida em que esse

crédito efetivamente suplementará os recursos necessários à educação,

especialmente no que diz respeito à construção e revitalização de escolas por este

País afora.

Por isso, o PFL vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Nazareno.

O SR. DEPUTADO NAZARENO FONTELES - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, quero aproveitar o momento para lamentar, primeiro, a ausência de alguns

Deputados e Senadores do nosso Estado, o Piauí; segundo, a diminuição por este PL

do valor global de emenda da nossa bancada de 4 milhões, 240 mil e 200 reais para

quase 2 milhões, repassando a diferença para outros Estados, entre eles Goiás,

Ceará, etc.

Quando aprovamos o Orçamento, depois da apresentação das emendas de

bancada e de toda a discussão sobre equilíbrio orçamentário, que nem sempre leva

em conta os desníveis do IDH — recomendado, pelo menos, em princípio —, na hora

em que erro técnico faz com que a proposta retorne ao Executivo e volte como projeto

de lei, para corrigir apenas a natureza da destinação do recurso, acontece algo que

não deveria acontecer, isto é, desvia-se o recurso de um Estado para outro.

Quero deixar registrado aqui o meu protesto, porque esse corte, de fato,

prejudica o Estado do Piauí. Lamento também a ausência do Senador Heráclito

Fortes, do Deputado Júlio e de tantos outros que poderiam evitar que os recursos do

Piauí fossem transferidos para Estados mais ricos, como Goiás e Ceará.

Sei que faz parte do acordo, mas preparei um destaque para evitar conflito

maior.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Deputado

Nazareno Fonteles.
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Continua a discussão.

Não havendo mais quem queira discutir, em votação na Câmara.

Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado na Câmara.

Em votação no Senado.

Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado no Senado.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há mais matérias com

acordo registrado.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT  - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, primeiro, o

Senador Sibá Machado.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, quero apenas fazer um

comunicado aos líderes partidários.

Foi-me atribuída a Relatoria para revisão do PPA. Com muita honra, vou tentar

fazer o melhor possível para atender a contento aos interesses gerais.

Sr. Presidente, quero submeter antecipadamente a V.Exa. e aos líderes

partidários uma sugestão, com normas, para que possamos apreciar o PPA. Assim

sendo, solicito a V.Exa. que mande a Secretaria fazer a remessa dessa proposta a

todos os líderes, para que, em uma reunião próxima, possamos votá-la. Sem votação,

não poderemos dar encaminhamento formal à análise da matéria.

É a minha solicitação a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, o Deputado

Luiz Bittencourt.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, no entendimento

obtido na sala da liderança, com os líderes partidários, o PMDB concordou com a

votação do PL nº 7, de 2005; dos PLs nºs 17, 34, 36, 42 e 44.

Quero saber da Liderança do Governo se o acordo está sendo mantido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Laura Carneiro.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, só posso falar em

nome do PFL. Efetivamente, em primeiro lugar, quero deixar claro que o Deputado

Anivaldo Vale pediu especialmente ao PFL que facilitássemos a votação do PL nº 7,

que trata de obra importantíssima para a Região Amazônica, em Tucuruí. Esse pedido

foi referendado da mesma maneira pelo nosso Relator Humberto Michiles e pelo

Deputado Pauderney Avelino.

Ocorre que a análise técnica do PFL mostra cancelamento de 40 milhões de

reais para esse projeto, por meio de emenda do Senador Jefferson Peres. Em

princípio, S.Exa. disse que concordaria com o cancelamento sob a promessa de que

outro projeto, também muito importante e muito bom, um Tucuruí-Amazonas de outro

jeito, abrangesse mais Municípios. Contudo, até agora é apenas uma promessa.

Estamos estudando uma forma técnica para que, ao lado do Deputado Anivaldo

Vale, autor da mesma emenda pela bancada do Pará, seja possível não apenas o

cancelamento, mas também a apresentação de outro. Ao cancelar um projeto,

podemos simplesmente suplementar em outro, não precisa só prometer. Se existe o

cancelamento, pode haver aporte de recursos para outro programa.

Neste momento, Sr. Presidente, vários Deputados do Amazonas estão

conversando. Se for possível hoje, faremos um esforço para votar, em homenagem ao

Deputado Anivaldo Vale e também aos Deputados Michiles e Pauderney, que nos

pediram para viabilizar a matéria.

Se não for possível, vamos nos comprometer a, na reunião de amanhã, tentar

votar o número 7. No que diz respeito ao número 16, ainda não está acordado,

portanto, não podemos votá-lo.

O PFL concorda em votar o Item 17, que trata especificamente dos recursos

para o Programa do Primeiro Emprego do Ministério do Trabalho, que atende a

adolescentes; o 42, que trata de recursos para o Ministério da Assistência Social; o PL

nº 36, que trata de recursos para a Justiça do Trabalho; e o Item 14, relatado pela

nobre Deputada Rose de Freitas, que trata de recursos para o Ministério da Saúde.

Concorda ainda, Sr. Presidente, com a votação do Item 44, que possibilita o

pagamento dos servidores militares com o reajuste de 13%.
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Tendo em vista não ser possível votar na Comissão, fica confirmado, desde já, o

acordo de plenário para o PL nº 44. Sr. Presidente, para deixar claro, quando o PFL

diz que vai fazer, faz. Não descumpre no meio.

É a posição do PFL, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero agradecer a

referência feita pela bela colega Laura Carneiro. De outro lado, uma pequena

correção: não se está atendendo a nenhum apelo do Deputado Anivaldo em relação

ao PL nº 7. Eu apenas concordo em votar. Não estou pedindo que seja incluído na

pauta. Se vier, como se trata de créditos para estatais — Banco do Brasil, BASA,

ELETROBRÁS, ELETRONORTE, ELETROSUL, CESP, FUNASA, Furnas,

ELETROACRE, CEAL, CEPISA, CERO, BOVESPA, Manaus Energia S.A, GTE —,

vou concordar com a votação.

Não é deferência a este Deputado, absolutamente. Quero deixar registrada

minha posição. Parece-me que há certa dificuldade para discutir esse PL dentro do

próprio PFL.

Se houver acordo e disposição para votar o nº 7, votaremos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Michiles.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, quero

inicialmente agradecer à Deputada Laura Carneiro a enorme sensibilidade. S.Exa.,

com quem conversamos ainda há pouco, entendeu o problema e sobretudo a

importância de aproveitarmos a oportunidade para interligar toda uma região do

Estado do Amazonas à Hidrelétrica de Tucuruí.

Sabe V.Exa. muito bem, Sr. Presidente, a dificuldade de gerar energia num

Estado com sistemas isolados. Num momento como este de seca, é até difícil

transportar diesel através de balsas para esses sistemas isolados, para essas

termoelétricas.

Realmente, há emenda do Senador Jefferson Peres que aloca recursos para a

construção de uma obra. Porém, ainda não foram feitos os estudos necessários para a
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execução. É preciso, primeiro, que se façam os estudos. Qual é a proposta da

ELETRONORTE e do próprio Ministério? Fazer o remanejamento orçamentário. Eles

já iniciaram os estudos, há rubrica orçamentária e limite financeiro para se proceder a

esses estudos, além do compromisso assumido de público de iniciar essa obra a

partir do ano que vem. Na verdade, estamos trocando uma quimera orçamentária por

um compromisso público assumido pelo Governo de levar energia para essa região.

Por essa razão, apelo aos Srs. Parlamentares, especialmente os do nosso

Estado, que conhecem bem a região, no sentido de manifestarem sensibilidade no

momento da votação desse projeto de grande interesse para todos nós.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale,

V.Exa. concorda com a votação dos PLs que tenham acordo do PMDB e do PFL?

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, qual é a posição em

relação ao Item 7?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Deputada Laura

Carneiro propôs discutir o Item 7 amanhã.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Amanhã, então, discutiremos o resto.

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, como eu disse, o

Item 7 é um pleito absolutamente justo. Não discuto o mérito. Quero entender por que,

em vez de cancelar a rubrica e, de alguma maneira, subverter esses recursos para

outra do Projeto Tucuruí, simplesmente cancelam numa e prometem na outra. Não

consigo entender, Sr. Presidente!

Portanto, quero ajudar o Deputado Anivaldo Vale — há uma emenda de igual

teor — a garantir recursos para o Amazonas.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Deputada Laura...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, não está beneficiando. Na

hora em que V.Exa. cancela e promete... E de promessas já estamos lotados. Esta
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Comissão está esperando o cumprimento das promessas que foram descumpridas na

LDO. Nenhuma foi cumprida, nem nos vetos. Se queremos resolver, vamos cancelar de

um lado e colocar no outro. Estou pedindo prazo neste momento. O Deputado

Pauderney Avelino está conversando com os Senadores Jefferson Peres e Arthur

Virgílio. Se os Senadores concordarem e o Deputado Pauderney Avelino me der a

notícia de que efetivamente há  acordo amplo de toda a bancada do Amazonas, a

exemplo do que fizemos sempre nesta Comissão, respeitando as bancadas — o que

acontece numa pode acontecer em qualquer outra —, não haverá nenhum problema.

Amanhã, procederemos à votação. Aliás, não estou entendendo esse drama. Nosso

acordo é votar hoje 2 créditos. Avançamos, pois entendemos que é importante.

Estamos sempre dando créditos, de confiança neste caso, e nem assim resolve!?

Sr. Presidente, é a proposta do PFL. Se não houver acordo, não posso resolver

tudo por todos os partidos. V.Exa. me perdoe, mas resolvo pelo meu partido.

Era o que tinha a dizer.

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

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, como há acordo

da parte do PFL, apelei para o Deputado Anivaldo Vale no sentido de votarmos o PL

nº 17. S.Exa. concordou com nossa proposta, pois são recursos importantes

destinados aos Ministérios da Previdência e do Trabalho, o que contribui para a

geração de emprego. Apelo a V.Exa. no sentido de colocar em votação o PL nº 17,

uma vez que há concordância do PFL e do PSDB.

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

Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quanto ao PL nº 17,

atendendo ao Líder do Governo, podemos proceder à votação. Discutiremos o resto

amanhã, se o PFL também concordar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pauta 22, Item 4.
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 Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 17, de 2005, que

“Abre aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da União, em favor dos

Ministérios da Previdência Social e do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no

valor global de 41 milhões 816 mil e 719 reais, para reforço de dotações constantes da

Lei Orçamentária vigente”.

O Relator é o Deputado Carlito Merss, que se ausentou rapidamente.

Peço ao Deputado Gilmar Machado que leia o relatório.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Relatório do Projeto de Lei nº 17, de

2005, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor

dos Ministérios da Previdência Social e do Trabalho e Emprego, crédito suplementar

no valor global de 41 milhões 816 mil 719 reais”.

Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 17, de 2005, na forma apresentada

pelo Poder Executivo.

Era o que tinha a relatar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro inadmitida a

Emenda nº 1, indicada pelo Relator, como estabelecido no art. 8º, letra “o”, do

Regulamento Interno da Comissão.

A matéria está em discussão.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra para

discutir.

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

Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Acordamos com a votação do PL nº

17, considerando o apelo aqui formulado por todos os partidos e sobretudo por se

tratar de recursos para a área social. Esperamos que esses recursos, destinados ao

Ministério do Trabalho e Emprego, possam realmente melhorar esse projeto do

primeiro emprego, das condições sociais da juventude e até viabilizar a qualificação e

inserção no mercado de trabalho desses jovens que realmente precisam de trabalho.

Acordamos em caráter excepcional, para, a partir de amanhã, discuti-lo

novamente, antes da leitura do relatório preliminar. Poderemos realizar uma reunião.
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Seria bom ouvir o que o Secretário da Fazenda tem a nos dizer sobre o relatório

preliminar e o espaço que está sendo aberto no Orçamento para discussão do fundo

da Lei Kandir.

Obrigado, Sr. Presidente,.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão.

Não havendo mais quem queira discutir, em votação.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado no Senado Federal.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, apenas para

informação de V.Exa., eu tinha uma dúvida específica sobre o PL nº 16. O Deputado

Luiz Carreira, representante da bancada da Bahia, acaba de me dizer que conversou

com a Deputada Rose de Freitas e que não há qualquer prejuízo para o Estado da

Bahia, de Sergipe ou de qualquer Estado. O PL nº 16 trata apenas de transferência de

recursos do Banco Central, internamente, para finalização da construção do Banco

Central do Paraná. O Deputado Eduardo Sciarra nos pediu e não há como não acatar

o pedido de um Deputado da bancada.

Portanto, o PFL, se todos concordarem, aceita votar o PL nº 16.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, só para complementar,

também faz suplementação do PNAFE, programa de administração fiscal dos

Estados. Portanto, o PL é importante para todos os Estados da Federação. Estamos

de acordo com essa suplementação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em relação ao item 16, o

PFL concorda.

E o PMDB, Deputado Pedro Novais?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, o PMDB concorda com

a votação do PLN nº 16.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Mas para o 16 não houve acordo, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador  Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale,

qual é a posição do PSDB?

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não, Sr. Presidente. Acordamos só

quanto aos três. Amanhã, discutiremos o resto.

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

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O PSDB não concorda.

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero fazer um apelo

a todos os membros da Comissão. Acordamos com o PSDB, com o PFL e com todos

os partidos para amanhã, na reunião das 10 horas, ler e votar o relatório preliminar.

Fizemos esse entendimento, e discutiríamos antes. Então, faço convite para, assim

que terminar esta reunião, nos reunirmos com os líderes e tentar acordo para o

restante.

Faço apelo especial ao Deputado Anivaldo Vale para que, logo que encerrar

esta reunião, nos reunamos para acertar o restante dos créditos e votar amanhã o que

começamos a discutir agora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pelo

PFL.

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

Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Quero deixar absolutamente claro

que o PFL se comprometeu com a votação desses créditos, mas vou repetir o que

disse na reunião de ontem: estamos fazendo todos os esforços.

O Deputado Carlito Merss e eu tentamos junto ao Ministro Antonio Palocci e à

Ministra Dilma Rousseff a solução do caso específico dos Jogos Pan-Americanos na

cidade do Rio de Janeiro. A situação é grave, Sr. Presidente. Temos apenas 20

meses. Não se trata de brincadeira. É algo absolutamente sério. Estamos falando de
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arenas, de velódromo e de piscinas do Pan-Americano. Seria a nossa única chance de

ter uma Copa do Mundo no Brasil novamente, a de 2014. Então, não se trata de

brincadeira.

Exatamente por isso, não vou me comprometer novamente. Digo publicamente

que existe boa vontade, mas não existe compromisso do PFL de votar amanhã o

relatório do Deputado Carlito Merss. Temos feito todos os esforços para que isso seja

possível, mas não vou dar minha palavra, porque quando a der, ela será cumprida.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nada mais havendo a

tratar, a reunião está suspensa e convocada a continuação para amanhã às 10 horas.

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, peço a palavra

pela Liderança do PPS.

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

Geraldo Resende.

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Quero também me somar à

Deputada Laura Carneiro, do PFL, e dizer que existem algumas pendências do

Partido Popular Socialista em relação ao que foi acordado com os Srs. Líderes do

Governo nesta Comissão.

É preciso uma solução até amanha, porque, caso não haja, não nos

comprometemos a votar o relatório preliminar do Deputado Carlito Merss.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A reunião está suspensa e

convocada a continuação para amanhã, às 10 horas. (Pausa.)

Vamos fazer agora uma reunião com as Lideranças, na sala da Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 22ª

reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,

destinada à apreciação das atas e das matérias constantes das Pautas de nºs 22, 23,

24, 25, 27, 28, 29 e 30, de 2005.

Há acordo para a leitura do relatório preliminar.

Ordem do dia.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, concedo a

palavra à Deputada Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, vou deixar claro,

porque fiz isso para a imprensa e para a nossa Comissão. Mais uma vez, em função

da necessidade e da importância da leitura e votação do relatório preliminar do

orçamento, até para que os trabalhos e as emendas possam ser apresentadas pelas

Comissões e pelos Srs. Parlamentares, o PFL aguarda as notícias do Ministro Palocci

no que diz respeito ao Programa Rio Criança Maravilhosa e aos Jogos

Panamericanos. Então, vamos votar, Sr. Presidente, confiando na palavra dos líderes

desta Comissão, no sentido de que essas questões serão solucionadas,

especialmente as questões citadas: Rio Criança Maravilhosa e Jogos Panamericanos.

Sr. Presidente, o PFL abre mão da sua posição em função de um bem maior,

como é nosso dever. Mas quero deixar claro que vou, a partir de agora, cobrar esse

compromisso todos os dias. Devo dizer que o PFL não votará qualquer matéria nesta

Comissão se efetivamente não forem concretizadas as promessas feitas aos

Municípios e Estados de oposição e que estão sendo tratados não de forma

republicana — para utilizar um termo da moda —, mas de forma a não permitir seu

funcionamento ideal.

Obrigada a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - De forma não republicana,

mas democrática — porque essa história de republicana não significa coisa alguma—,
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agradeço a colaboração do PFL e concedo a palavra ao Relator  para falar sobre a

Pauta º 27: “Apresentação, discussão e votação do relatório preliminar com emendas

apresentadas à Proposta Orçamentária de 2006. Estimativa da receita e a despesa

para o exercício de 2006”.

Com a palavra, o Relator-Geral, Deputado Carlito Merss.

O prazo para a apresentação de destaques está aberto e será encerrado ao

término do debate.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Bem, Sr. Presidente, gostaria de, em

primeiro lugar, agradecer o carinho e o respeito a todos os companheiros e

companheiras Deputados e Senadores e fazer uma solicitação. Todos já têm em mãos

o meu parecer preliminar com o Adendo nº 01. O meu questionamento, Sr. Presidente,

é se eu precisaria lê-lo na íntegra, porque são cerca de 69 páginas. Há

regimentalmente essa obrigatoriedade, porque o texto já e de conhecimento dos

Parlamentares?

Eu gostaria de verificar junto ao Plenário essa necessidade, porque, com

certeza, será uma leitura, talvez, de duas horas, pelo tamanho do texto. Eu poderia

fazer leituras específicas, questões mais pontuais, o adendo, novos acordos que eu

poderia incluir aqui no adendo — que são acordos agora do último período. Não sei

se, regimentalmente, é possível, pelo fato de o texto ser de conhecimento de todos os

membros da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, Deputado

José Rocha.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, se for possível a proposta

apresentada pelo Sr. Relator, Deputado Carlito Merss, não temos nada a opor e pode

ser deliberada conforme a sua proposta.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Em nome do Partido Progressista,

eu gostaria de sugerir que o Relator lesse as conclusões e os pontos fundamentais do

relatório.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, pela ordem. O

PMDB também está de acordo com a leitura dos pontos fundamentais desse relatório
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e as alterações contidas, até porque será impossível fazermos a leitura integral e

produzirmos o que é necessário hoje.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pelas manifestações, há

concordância do Plenário de que se faça apenas um resumo principal e as conclusões

finais. Então, aprovado.

Com a palavra o Deputado Carlito Merss.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Inclusive em homenagem ao nosso

Relator, Deputado Carlito Merss.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, Senadoras,

Senadores, Deputadas e Deputados, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um

privilégio essa tarefa republicana, como diz aqui o Presidente, que a mim incumbe de

ser o Relator-Geral do Orçamento. Dedico a minha vida pública, desde as primeiras

experiências na condição de Vereador e Deputado Estadual, à tentativa de fazer com

que o orçamento seja uma peça menos formal, menos técnica e de maior

conhecimento das pessoas.

Acredito que isso está acontecendo no Brasil. Acredito, também, que a forma

como os últimos relatores desta Comissão atuaram permitiu esse avanço. E não

devemos isso aos membros da Comissão, considerados muitas vezes os experts da

Casa, mas ao próprio Congresso e à postura da mídia em relação à discussão do

orçamento, suas dificuldades e limites. Acho que houve um avanço. Não se cria mais

as expectativas de alguns anos passados, no sentido de que o orçamento é a salvação

da Pátria.

O orçamento encaminhado pela mensagem do Executivo trata a proposta com

mais limites e mais clareza quanto às restrições e, em cima dessa proposta, nos

cenários e parâmetros colocados, fizemos nosso parecer.

A primeira parte é fundamentalmente uma análise da realidade. É uma análise

macroeconômica dos dados, do crescimento, que são de amplo conhecimento.

Consigno a expectativa de um crescimento de 4,5%, também a expectativa de 4,5%

da inflação; o PIB; a relação dívida-PIB; uma prova concreta de que os juros estão

caindo. Mesmo quanto ao câmbio, que durante o último período se transformou em
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uma discussão muito complexa, há uma clara definição aqui no documento de que ele

estará caindo. Portanto, há a evolução das metas fiscais, como disse; o financiamento

do setor público; uma novidade, que é o limite tanto de despesas quanto de receitas.

Vamos ter de nos acostumar com essa novidade, pois nas receitas administradas pela

União o limite é de 16%. Quanto às despesa, o limite é de 17%. Isso é uma novidade

inclusive para o Relator, pois estamos tentando contemplar e aprofundar essa

discussão.

O quadro é claro em relação ao avanço na área social. Para o Bolsa-Família,

destinamos cerca de 8 bilhões de reais para atender as 11 milhões de famílias

consideradas pobres. Para o PONAF e a área de educação, coloquei no relatório

inclusive a possibilidade da aprovação do FUNDEB. O FUNDEB, com certeza, é uma

proposta de emenda constitucional suprapartidária, é uma emenda do Brasil que está

sendo discutida. Claro que não poderíamos colocar números, oficialmente, porque a

PEC não foi aprovada ainda. Mas há, pelo que percebo na Casa, uma vontade política

de todos os partidos pela aprovação ainda este ano. Por isso, no relatório, já

deixamos um espaço. E faremos essa discussão a partir do momento em que

definirmos os prazos de emenda e aquilo que for possível incluir no relatório.

Eu diria que as 5 questões principais que os Relatores-Setoriais e a nossa

relatoria terão que resolver antes de aprovar o relatório final, como é de conhecimento

de todos, envolvem a Lei Kandir.

Hoje à tarde, teremos uma reunião com o CONFAZ, porque, de uma vez por

todas, precisamos definir um critério para não termos todo final de ano essa mesma

angústia. Cada um sabe que o valor da Lei Kandir é a menor para emendas, a menor

para investimentos, porque é assim que funciona.

Tenho priorizado a discussão do salário mínimo. Acho que é evidente para

todos aqui que uma das formas de distribuição de renda é o salário mínimo.

Há uma demanda significativa de boa parte da sociedade, cerca de 7 milhões

de brasileiros que têm o Imposto de Renda descontado na fonte. Vamos verificar a

possibilidade de uma atualização por meio do aumento de alíquotas ou algo assim.
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Outra demanda bastante pesada é a recuperação salarial dos servidores

públicos federais, que estão sofrendo há muito tempo. Nesses 2 anos e meio se

recuperaram algumas carreiras, mas ainda há muito por fazer. É de fato uma demanda

importante. Já há um 1,5 bilhão separado, mas certamente teremos que obter um

pouco mais, o suficiente para, pelo menos, recuperar a inflação do período. Há o

reajuste do Judiciário e o reajuste do Legislativo, entre outros.

Aproveito para dividir com os companheiros presentes a preocupação relativa à

decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional

a ampliação da base PIS/COFINS, antes concedida por uma lei de 1999, o que

poderá causar grande prejuízo, pois haverá devolução do dinheiro por parte do

Executivo. Alguns falam em cerca de 27 bilhões, o que praticamente inviabilizaria

qualquer outra discussão.

Nesta primeira fase, repito, fizemos uma avaliação. Na segunda parte do

documento, temos a tramitação, ou seja, de que forma vamos atuar daqui para frente.

Eu diria que, das 3 questões mais polêmicas — e faço aqui referência ao

Relator-Setorial da parte fazendária, Deputado Anivaldo Vale —, a principal é a que

trata das transferências constitucionais para Estados e Municípios. Já está pronto e

incluído no adendo que oficializamos um texto que me parece contemplar a

preocupação do Deputado — que também é nossa.

Sabemos, com certeza, que essa é uma questão importante no texto. E isso

será resolvido através da possibilidade de a relatoria setorial incluir um valor que

depois será discutido, de forma mais ampla, para resolver a questão, principalmente,

da Lei Kandir. Acho que chegamos a um texto de consenso.

Relativamente ao PPI, quero dizer que falei hoje com o Ministro Paulo Bernardo.

No Programa Piloto de Investimento, temos cerca de 3 bilhões para novos

investimentos, com as obras já definidas. Solicitei a S.Exa. — e espero ter novidades

ainda esta semana — uma modificação na LDO no sentido de acrescentar mais 300

milhões ao PPI. Com as obras sendo discutidas, acho que é uma conquista a luta do

PPI. Todos sabem que esse é um dinheiro, em tese, separado, que não faz parte do

superávit. Já é possível percebermos a facilidade e a rapidez com que estão
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acontecendo as obras incluídas no PPI. Creio que com os 3 bilhões e com os 300

milhões que viriam de modificação da LDO estaríamos atendendo adequadamente.

Conversei também com o Deputado José Priante, Relator-Setorial de infra-

estrutura. Num primeiro momento, eu havia incluído no parecer preliminar a

possibilidade de uma modificação de 5% para que fossem feitas as mudanças dentro

das obras do próprio PPI, porque a preocupação maior do Governo — e também

nossa — é que mudanças em demasia no PPI prejudiquem as obras relacionadas.

Conversei com o Relator e julgamos melhor incluir, por meio de novo adendo, a

possibilidade de uma modificação de 7% para a inclusão das obras do próprio PPI.

Obras que eventualmente sofrem questionamentos por parte do IBAMA, da

FUNAI ou do IPHAN, como foi o caso da duplicação da BR-101, por exemplo, no

Estado de Santa Catarina, acabam sofrendo atrasos também. Ora, não seria justo

esse dinheiro ficar literalmente preso, sem a possibilidade de ser remanejado para

uma outra obras do próprio PPI em andamento normal.

Penso que 7% é um bom espaço para esse tipo de movimentação, adequado

ao máximo aproveitamento desse dinheiro que é, repito, importantíssimo.

Por último, Sr. Presidente, quero fazer um breve comentário sobre a demanda,

que talvez tenha sido a mais importante.

Sabemos da luta de Deputados e Senadores em relação às emendas

individuais. Há, sim, consenso nesta Casa sobre o que é a emenda individual que, ao

fim e ao cabo, acaba se transformando naquilo que possibilita aumentar os

investimentos feitos sobretudo nos pequenos Municípios.

Já no relatório original, havíamos aumentado o valor da emenda individual de

3,5 milhões para 4 milhões. Tendo em vista, contudo, as insistentes reivindicações dos

últimos dias, acatei a possibilidade de aumentar ainda mais o valor, fazendo, no

entanto, o seguinte alerta a V.Exas.: teremos valores menores para emendas coletivas

e de Comissão.

É importante que isso fique claro porque praticamente tive de me indispor com

o Ministério do Planejamento, que tem essa preocupação. O aumento de 1,5 milhão
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para emendas individuais significa um aumento total de 900 milhões de reais,

arredondando-se para 600 no número de Deputados e Senadores.

Com a elevação do valor da emenda individual para 5 milhões, é bom verificar

como fica a possibilidade de o Relator-Setorial fazer movimentações internas ao PPI

até um percentual de 7% e o texto relativo à Lei Kandir que acordamos com o

Deputado Anivaldo Vale.

Entendo que seria bom que tivéssemos um relatório sobre esses pontos, um

novo adendo, primeiramente oral, depois escrito. Nesse sentido, poderíamos então

aprovar a resolução. A Sra. Mirna, nossa Secretária, já dispõe de um protótipo de

resolução. Poderíamos aprovar hoje nosso calendário: proponho como prazo para a

apresentação das emendas coletivas de amanhã até o dia 25, o que daria tempo aos

Relatores-Setoriais iniciarem o processo. A votação em plenário ocorreria no dia 15

de dezembro.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Agradeço ao Deputado

Carlito Merss a explicação das partes mais importantes de seu relatório.

Congratulo-me com o Relator pelo fato de ter acolhido a demanda unânime

desta Comissão no sentido de aumentar o valor das emendas individuais.

S.Exa. merece uma salva de palmas. (Palmas.)

O prazo para apresentação de destaques está aberto e será encerrado ao

término do debate.

A matéria está em discussão.

Estamos acolhendo inscrições.(Pausa.)

São 7 os inscritos. A ordem é a seguinte: Deputados Claudio Cajado, Laura

Carneiro, Waldemir Moka, Jovair Arantes, Paulo Rubem Santiago e Anivaldo Vale. O

Deputado Vignatti desistiu da inscrição.

Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e

Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, na verdade, estamos alegres por ter ouvido

um relatório que sintetiza e muito o sentimento dos Congressistas neste Parlamento.
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Sr. Presidente, esse relatório preliminar demonstra claramente o compromisso

do Relator. Associo-me a ele por ter sido escolhido, por designação do meu partido, o

PFL, e por anuência do Presidente da Comissão, o nobre Senador Gilberto Mestrinho,

Sub-Relator da área temática da saúde.

Nesse sentido, o que desejamos fazer é congregar todas as idéias, todas as

posturas e principalmente os anseios dos Congressistas no relatório que iremos

apresentar ao final deste trabalho.

Por isso, Sr. Presidente, não só esse relatório preliminar merece elogios de

todos nós, como também o nobre Deputado Carlito Merss, porque conseguiu absorver

de forma humilde, transparente e absolutamente comprometida com seus

companheiros as idéias, sugestões e críticas construtivas que vêm melhorar o

desempenho do Orçamento para o exercício de 2006.

Apenas acho que poderíamos fazer uma sugestão, nobre Relator. Como V.Exa.

aquiesceu um aumento das emendas individuais para 5 milhões, vamos trabalhar com

a hipótese de aumentar também o número de emendas a serem apresentadas, de 20

para 25 ou 30. Acho que vale a pena deixar aqui essa sugestão. Poderíamos incluir

antes da votação. Se V.Exa. já tivesse uma posição, eu até permitiria. Depois, V.Exa.

falaria.

Ficamos cerceados com 5 milhões de recursos para emendas individuais,

tendo em vista que temos apenas 20 emendas. Se tivéssemos uma amplitude do

número de emendas, seria muito positivo, até porque, nos últimos 2 ou 3 anos, os

recursos oriundos das emendas de bancada não têm sido executados, a não ser pelo

crivo pessoal do interesse de cada Ministério ou de cada Ministro.

Temos de passar a evoluir para execução plena das emendas individuais.

Nesse sentido, se aumentarmos o número das emendas individuais a serem

apresentadas, já que o Relator aquiesceu com o valor de 5 milhões para cada

Parlamentar, tenho certeza de que a execução será muito mais eficiente do que tem

sido nos últimos anos.

Sr. Presidente, era essa a contribuição que gostaria de dar. A partir de amanhã,

deverá estar disponibilizado o cronograma da apresentação das emendas coletivas,
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individuais e de Comissão. É importante que os Relatores-Setoriais, como é o meu

caso, possam estabelecer também uma pauta para atender às bancadas dos Estados

da Federação de forma ampla e participativa, ouvir os segmentos organizados da

sociedade, o que já tenho feito. Inclusive, já tive 2 audiências com o nobre Relator, o

Deputado Carlito Merss, e com os técnicos da Comissão. O nosso interesse,

Presidente Pedro Novais, é fazer um relatório que efetivamente contemple as justas

aspirações dos Congressistas e das suas bases. Não queremos aumentar os recursos

que deverão ser executados no próximo ano, tanto que o Comitê de Receita já está

organizado e escolhido.

Vamos, portanto, trabalhar pari passu com o Comitê de Receita. Temos

problemas graves, como, por exemplo, o desvirtuamento dos recursos do caso da

saúde para outras áreas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Peço ao Deputado Claudio

Cajado que conclua, pois seu tempo está esgotado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não, já estou concluindo. Temos

problemas graves de desvirtuamento de alguns recursos da área da saúde para outra

finalidade, como é o caso da assistência social. Queremos equacionar isso, queremos

a colaboração das Sras. e dos Srs. Parlamentares interessados em fazer um relatório

que contemple a ampla sugestão desta Casa, desta Comissão.

Sr. Presidente, parabéns ao Deputado Carlito Merss. Estaremos juntos para

fazer um relatório ainda melhor!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Agradeço ao Deputado

Claudio Cajado.

Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, antes de tudo,

quero parabenizar o Relator Carlito Merss pelo trabalho que desenvolveu até o dia de

hoje, na discussão ampla com todos os Líderes, os Sub-Relatores, no sentido de

construir uma peça que pudesse ser, não especialmente consensual, mas com o

mínimo de consenso esperado numa Comissão como a nossa, numa democracia que
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caminha não sei se republicanamente — aliás, diria que não republicanamente —,

mas, enfim, que tem caminhado assim meio torta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Sugiro à Deputada Laura que

seja objetiva, porque seu tempo será de apenas 5 minutos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. fique tranqüilo. Estou

tentando economizar, não tenho que encaminhar, falar como Líder, enfim.

Nobre Relator, quero primeiro elogiá-lo e, depois, fazer dois questionamentos

importantes. V.Exa. resolveu a contento a questão específica da Lei Kandir. Mas nós,

nesta Comissão, assinamos um compromisso com a bancada da agricultura, para

disponibilizar recursos caso o artigo aposto à LDO fosse vetado, e V.Exa. não fez

nenhuma referência a essa matéria no relatório preliminar. Portanto, quero saber se

V.Exa. cumprirá, com a bancada da agricultura, os compromissos feitos, firmados e

assinados por todos os Srs. Deputados nesta Comissão.

 Em segundo lugar, nobre Relator, V.Exa. podia nos informar qual será sua

estratégia, em função dos cerca de 29 bilhões que ontem o Supremo Tribunal Federal

decidiu que o Orçamento de 2006 deverá cobrir, por COFINS e PIS pagos

indevidamente por empresas e que no ano devem ser devolvidos.

Gostaria, então, que V.Exa. pudesse esclarecer à Comissão o que fazer dos 29

bilhões, e como será seu posicionamento específico para a questão da agricultura.

V.Exa., que é da região, uma região que também está sendo castigada em função da

aftosa, etc.,  poderia mostrar esse caminho.

Sr. Presidente, em última análise, como disse antes, vamos votar a matéria

imaginando que a questão política se resolverá, mas dando os parabéns porque o

Deputado Carlito Merss tecnicamente fez o máximo que podia. Apenas gostaria de ter

o esclarecimento do Relator no que diz respeito aos dois pontos que levantei.

Obrigada a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Obrigado, Deputada Laura

Carneiro.

Concedo a palavra ao Deputado Waldemir Moka. Em seguida, ouviremos o

Relator sobre os 3 oradores que se pronunciaram sobre  o relatório.
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O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, tenho questões muito

objetivas ao Sr. Relator. Minha questão é a seguinte: como a Deputada Laura acabou

de falar, há um compromisso de todas as lideranças partidárias quanto à Comissão de

Orçamento que precisa ser levado em consideração. Não tenho dúvida de que as

lideranças vão honrar o compromisso com a Comissão de Agricultura. Gostaria que

S.Exa. pudesse objetivamente se referir a esse acordo.

Segundo, o Deputado Cajado fez uma observação que eu acho importante: ao

se aumentar para 5 milhões as emendas individuais, é importante que possamos

aumentar também o número de Municípios ou de emendas.

Quanto à questão dos 7%, informaram-me aqui que é uma reivindicação,

inclusive, da bancada do meu partido. Mas eu, em função da questão da febre aftosa

de Mato Grosso do Sul, não me tenho reunido mais freqüentemente com os

companheiros. Gostaria também que V.Exa. pudesse explicar melhor. Não entendi

como vai ficar isso. Quer dizer, 7%, 5% internamente. Como é isso?

 Ao final, cumprimento V.Exa. pelo importante trabalho já feito. O que mais me

preocupa neste momento é a questão do orçamento da agricultura. Deputado-Relator,

o Ministério da Agricultura tem um problema: 50% do orçamento do Ministério da

Agricultura é da EMBRAPA, empresa vinculada ao Ministério. São recursos de

pesquisa da EMBRAPA que não podem ser contingenciados. Então, quando o

Governo faz contingenciamento, corte linear, em função de 50% do Orçamento do

Ministério da Agricultura não poder ser contingenciado por ser Orçamento da

EMBRAPA, esse corte especificamente no Ministério da Agricultura é maior. Tanto foi

assim que, no ano passado, ao se fazer um corte linear de 40%, tirando o orçamento

da EMBRAPA, o Ministério da Agricultura ficou com 20% só do seu orçamento, que

reputo ser uma das causas do aparecimento da questão de sanidade no nosso País.

 Eu gostaria de ouvi-lo, Relator, sobre esses 4 itens.

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

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Eu gostaria de verificar se o Deputado

Claudio Cajado se encontra na sala.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Deputado Claudio Cajado.

(Pausa.) Ausente.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - É importante, Sr. Presidente, a

presença do Deputado pelo seguinte: quero conversar com S.Exa., porque, como

S.Exa. está tendo as demandas da saúde, uma das possibilidades — e isso teria que

ser um grande acordo — é que, nos últimos anos, temos incluído nas emendas

individuais a obrigatoriedade de no mínimo 30% na área de saúde. Então, por isso, é

fundamental a presença do Deputado Claudio Cajado, se puder ser localizado, dada a

sugestão que fazemos.  Essa decisão de aumentar o valor da emenda individual, a

princípio, foi tomada agora de manhã. Aumentamos de 3,5 milhões para 4 milhões por

discussão de diversos Deputados. Havíamos reduzido esse percentual para 25%. Em

2 audiências que o próprio Deputado Claudio Cajado acabou de confirmar aqui, já

percebemos a preocupação de S.Exa. em atender as demandas principalmente

ligadas à saúde.

Quero pedir a atenção de todos os Parlamentares da Casa. Proponho que as

emendas de bancada obedeçam ao mesmo critério. No mínimo, 30% das emendas de

bancada, que, na prática, pelo levantamento que temos, quase acontece. Mas seria

bom que formalizássemos essa idéia, para que também nas emendas de bancada no

mínimo 30% dos recursos fossem destinados à saúde. Eu gostaria de contar com a

participação do Deputado Claudio Cajado, porque S.Exa. tem-me solicitado algo

nesse sentido. Então, para resolvermos imediatamente a questão dos recursos para a

saúde, incluiríamos 30% nas emendas individuais, nas emendas de bancada e nas

emendas coletivas. Farei o adendo com base nas questões que acabaram de levantar,

porque, no momento de votarmos o parecer, isso já deve estar oficializado. Eu queria

fazer esse questionamento aos companheiros para formalizar algo que já existe. A

solicitação tem sido de 30%, por isso quero fazer esse levantamento.

Relativamente ao primeiro item do Deputado Claudio Cajado — S.Exa. não

está aqui —, se aumentarmos o número de emendas — o que eu gostaria de fazer —,

vamos precisar mexer na Resolução nº 01. E aí seria levantada uma discussão que,
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durante 4 meses, não chegou a bom termo nesta Comissão. Por isso, num primeiro

momento, aumentamos o valor, mas manteremos 20 emendas.

Concluindo, se fosse possível já acertar um quadro relativo à saúde, haveria a

obrigatoriedade de 30% para emendas individuais e 30% para emendas coletivas ou

de bancada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Sem submeter a matéria à

votação, mas simplesmente para ter uma idéia da tendência dos presentes, eu

pergunto se concordam com a proposta do Relator de aumentar as emendas

individuais para 5 milhões, das quais 30% seriam para a área de saúde.

(Não identificado) - É 25%, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Restringir no que fosse

possível o valor das emendas coletivas ou de bancada e também condicionando em

30% do valor as emendas de bancada destinadas à área da saúde.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente. Tenho

uma dúvida. Em nome do PFL, tenho uma dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Vamos pela ordem. Pela

ordem, Deputados Laura Carneiro, Luiz Bittencourt ...

(Intervenções simultâneas. Ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Então, vamos ouvir ...

(Não identificado) - Sr. Presidente, estou com a mão levantada desde que

S.Exa. começou a falar e fiquei por último mais uma vez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Concedo a palavra ao

Deputado Jovair Arantes.

(Não identificado) - V.Exa. está obedecendo à lista de inscrição, Sr.

Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Na verdade, vou inscrever

esses que se pronunciaram agora, porque senão não vamos continuar com a lista de

oradores.
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(Não identificado) - Sr. Presidente, eu estou pedindo a palavra para uma

questão de ordem. Não é pela ordem que peço a palavra. Deputado Pedro Novais, eu

estou inscrito para debater sobre outros temas. V.Exa. colocou outra matéria para ser

discutida agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Eu não coloquei para

discussão. Apenas quis sondar o Plenário. Mas pela reação, já vi que o assunto não

pode ser apenas uma sondagem. Então, vou continuar com a lista dos inscritos.

Deputado Carlito Merss, continue a sua explicação.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Eu gostaria de perguntar a algum

assessor se há possibilidade de o Deputado Claudio Cajado estar aqui, porque é

importante que ele venha.

Em relação aos questionamentos da Deputada Laura Carneiro, do que está no

texto da LDO sobre agricultura, será aprovado tudo o que for possível. Preciso das

emendas. Já conversei com o Senador Romero Jucá, que é o Relator-Setorial, e

temos o acordo de acatar o que for possível. Primeiro, isso tem de passar pelo Relator.

Claro que, na LDO, os valores não estão especificados, mas se atenderá o possível.

Por isso é preciso dialogar permanentemente com o Senador Romero Jucá neste

período. E nós, no espaço destinado para Relator-Geral, faremos também o que for

possível.

Já nos reunimos duas vezes, hoje inclusive, e conversamos. Por isso, em

relação à Comissão de Agricultura, os Srs. Deputados teriam de especificar os itens

que em tese são os mais importantes. Tenho uma grande preocupação com o não-

contingenciamento de itens como vacinação, vigilância sanitária e outros tão

importantes quanto esse.

Sobre o STF, Deputada Laura Carneiro, também estou muito preocupado com

o que está acontecendo. Ontem, depois que tive notícias pela mídia sobre a decisão

do Supremo Tribunal Federal, liguei para a assessoria, e as informações que tenho

são assustadoras. O Supremo considerou inconstitucional o aumento da base para

cobrança de PIS/COFINS, uma lei de 1998. Houve muitos questionamentos jurídicos,

muitas liminares, por isso muitos empresários acabaram não pagando, mas há



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1734/05 Data: 8/11/2005

43

interpretações de que o valor chega a 27 ou 29 bilhões de reais. Se isso se configurar

no pagamento de parte no ano que vem, eu diria que aqui temos que ir para casa fazer

outra coisa, porque estamos numa luta para chegar a 10, 11 bilhões, para atender

minimamente todas as nossas demandas mais importantes.

Imagino, Sr. Presidente, uma decisão dessa tendo que ser cumprida como

urgência. Hoje fiquei um pouco mais tranqüilo, porque, claro, há possibilidade de

questionamentos. Farei o que a lei decidir. Espero que não precisemos pagar nada,

nem devolver nada desse valor no ano que vem, porque sou muito objetivo; os meus

sonhos e os de todos os companheiros seriam muito dificultados com uma decisão

como essa que não se esperava.

Há certa compensação com a decisão do STJ, na questão do prêmio IPI, que

foi considerada inconstitucional. Mas, pelas informações que recebi da assessoria,

realmente essa decisão do Supremo é muito preocupante.

Penso que já respondi à pergunta do Deputado Moka sobre agricultura.

Devemos ter um olhar específico para a questão da fundamentação da EMBRAPA.

Mas como 50% dos seus percentuais não podem ser contingenciados, creio que as

prioridades terão que ser o custeio, no dia-a-dia do Ministério, para não termos no ano

seguinte problemas semelhantes ao que tivemos agora.

Aproveito para falar sobre a questão do PPI. Tivemos uma reunião com o

Deputado Priante. Tenho uma preocupação. Tenho literalmente — não vou usar o

adjetivo chantageado — insistido. Liguei para o nosso companheiro Deputado, hoje

Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e praticamente exigi que ele nos

encaminhasse uma modificação na LDO, para que o Programa Piloto de Investimento

seja aumentado em 300 milhões de reais. Hoje, temos 3 bilhões de reais. Eu disse a

S.Exa. que sem esse aumento não aprovaríamos a matéria. Então, teremos 300

milhões a mais. É nossa preocupação e também do Governo e do Ministério do

Planejamento em relação ao PPI, pois ele é uma novidade, está sendo experimentado

esse ano. Temos cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais que, pelas informações

que recebi, praticamente serão utilizados. O dinheiro que não for utilizado irá para
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restos a pagar, porque são relativos a obras que têm facilidade para acontecer e os

recursos não sofrem contingenciamento.

A preocupação dos Ministérios do Planejamento e da Fazenda é de não

aceitarem nem 5%? O argumento que utilizo é o de que não é correto fixar valores para

essas obras, se uma delas pode ter problema de agilidade na execução por questões

relativas ao IBAMA, à FUNAI, ao IFAM, os três órgãos que têm muitas vezes

atrapalhado, prorrogado ou dificultado a obra.

Mesmo se não houver nenhuma modificação a ser feita, muitas vezes uma obra

evoluindo mais rápido poderá ter problemas de dinheiro. Então, nosso entendimento é

o de que 5% seria um valor interessante, porque, num PPI de 3 bilhões de reais, 5%

significam 150 milhões de reais possíveis de remanejamento dentro do próprio PPI.

Mostrei essa preocupação ao Deputado Pedro Novais, porque se utilizarmos

esse programa que vai até 2007, que está sendo uma espécie de teste para o Brasil, e

começarmos a utilizar esse valor para programas orçamentários comuns, estaremos

abrindo um precedente perigoso. Acabamos entendendo que no valor de 7% mais os

300 milhões, que com certeza exigiremos do Ministro do Planejamento — esta é a

palavra e hoje já cobrei isso do Ministro —, poderemos ter um grande espaço de

negociação. A nossa preocupação é no sentido de não cortarmos obras que estão em

andamento. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento acreditam que — esta é

uma discussão que teremos de fazer com o Relator José Priante —, se fosse para

cortar, deveríamos retirar uma obra por inteiro e não apenas fazer pequenos cortes

lineares em pequenas obras.

Gostaria de solicitar principalmente à bancada do PMDB algo que é possível, é

uma novidade. Vejam, alguém me ajude a fazer um cálculo: 7% de 3 bilhões e 300

milhões de reais, o valor que com certeza teremos no ano que vem, possibilitará ao

Deputado José Priante acatar todas as emendas solicitadas pelos Srs. Deputados.

Também estou angustiado, pois, por exemplo, gostaria de ver a conclusão da BR-282

no meu Estado. Faço questão de dizer que ela não está incluída no PPI por questões

relacionadas ao Tribunal de Contas, mas esperamos resolver.
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No Paraná, parece-me, ocorre o mesmo, assim como em Santa Catarina e em

Goiás. Parece que todos gostariam de incluir no PPI as suas obras por causa da

facilidade com que esse dinheiro está sendo liberado. Isso é justo por causa dos 300

milhões que estamos adicionando. Talvez fosse o caso de verificarmos que obras

seriam incluídas nesse montante de 300 milhões. Aí tentaríamos atender a maioria das

solicitações dos Deputados e Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Muito obrigado, Deputado

Carlito Merss.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Desculpe-me, Sr. Presidente, a

assessoria me orientou...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Temos uma lista de inscrição.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Só para concluir, os 300 milhões

evitam cortes; é uma novidade. Então, isso é fundamental, pois poderia haver corte no

valor determinado. Nossa cobrança junto ao Ministro Paulo Bernardo é no sentido de

que venha na ampliação da LDO os 3 bilhões e 300 milhões de reais.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Rapidamente, Deputado.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Quero fazer uma consulta ao

Relator sobre o que acabou de dizer, porque fizemos um entendimento de que haveria

um remanejamento de 5% nos recursos destinados ao PPI e mais 2% em obras que

não estavam enquadradas no PPI, o que daria uma margem de flexibilidade para que

os Parlamentares, os Governadores, as bancadas discutissem e alterassem os

projetos priorizados no relatório.

Sr. Presidente, a situação apresentada pelo Relator é nova. A bancada do

PMDB não tem consenso sobre o tema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Sr. Deputado, sugiro que

V.Exa. se inscreva; vou seguir a lista de inscrição. O próximo é o Deputado Jovair

Arantes.
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O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, nossa presença nesta

Casa e principalmente nesta Comissão de Orçamento, durante todo o tempo que

temos estado aqui, visa a defesa de alguns preceito importantes, um deles o

constitucional. Temos alguns recursos constitucionais que garantem a destinação de

dinheiro para algumas Regiões brasileiras, é o caso do Centro-Oeste.

Solicito ao Relator atenção.

A Constituição diz, em seu art. 42, que durante 15 anos a União aplicará, dos

recursos destinados à irrigação, 20% na região Centro-Oeste.

Quando venceram esses 15 anos, o mencionado dispositivo foi alterado pela

Emenda Constitucional nº 43, de 15 de abril de 2004, que prorrogou por mais 10 anos.

Temos, portanto, mais 10 anos de aplicação desses recursos; ou melhor, de não

aplicação. Todo ano temos de lutar para recompor esses recursos, e neste ano, dos

20% que deveriam vir, apenas 4,71% vieram.

O Centro-Oeste está sendo lesado todos os anos com relação ao fundo

constitucional. Estão faltando mais de 15% para atingir os 20% constitucionais. Não é

possível permitir. Se não houver um compromisso do Relator, vamos começar a

estabelecer a guerra hoje e não vamos avançar nesse relatório. É necessário que haja

a recomposição. Não vamos abrir mão dos 20% do Centro-Oeste, dos quais 30% são

de Goiás. O nosso Estado tem 3 importantes projetos de irrigação e vem sendo

prejudicado.

O relatório diz que os recursos alocados anualmente não são aplicados. O

Governo Federal não aplica, não libera os recursos. Os nossos projetos de irrigação —

e temos Flores e Luz Alta, projetos que estão muito adiantados, inclusive já em fase de

produção —  não estão sendo executados porque o dinheiro não é liberado pelo

Governo Federal. Então, não é culpa do Centro-Oeste. No Estado de Goiás, por

exemplo, não temos nenhuma responsabilidade sobre recursos que não são liberados

pelo Governo Federal.

Sr. Presidente, se não houver uma recomposição nesses recursos, se não

houver um compromisso de V.Exa., estou disposto a pedir verificação de quorum hoje

na votação desse relatório. Todos os anos fala-se “vamos ver”, e ficamos para trás.
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Neste ano, não vamos mais abrir mão dos recursos destinados ao Centro-Oeste;

precisamos que haja um compromisso de V.Exa. para que possamos discutir e

encontrar de onde tirar os recursos. Para se ter uma idéia, a diferença que está

faltando para Goiás é  de 33%.

Gostaria que V.Exa. me respondesse já.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Posso dar a resposta. No entanto, o

critério foi responder de 3 em 3.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Vamos seguir o critério

adotado. O próximo inscrito é o Deputado Anivaldo Vale, a quem concedo a palavra.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.

Deputados, cumprimento o nosso Relator Carlito Merss pelo seu trabalho, pela sua

capacidade de ouvir, por sua sensibilidade com as dificuldades de várias demandas

feitas principalmente no que diz respeito à discussão sobre a Lei Kandir, que

contempla vários Estados brasileiros, corrige a distorção existente em alguns deles. O

meu Estado, principalmente, vem ao longo do tempo  sofrendo grandes prejuízos com

os efeitos da Lei Kandir.

A elevação da emenda individual de 3,5 para 5 milhões de reais realmente vai

ao encontro da reivindicação da maioria dos Deputados e Senadores que, ao longo do

tempo, pugnam para levar mais recursos para os Municípios. Mas o ideal seria, chamo

a atenção do Relator, que também fosse aumentado o número de emendas; no mínimo

30. Mas, segundo o que tive conhecimento, para se fazer isso, é preciso votar a

Resolução nº 1.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Srs. Deputados, Srs.

Senadores, por favor, temos uma lista de inscrição, o Relator está aqui exatamente

para debater os assuntos. Enquanto houver orador na tribuna, se Deputados ou

Senadores vierem aqui falar no ouvido de S.Exa., ficará complicada a compreensão.

Vamos respeitar a lista de inscrição.

Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Muito obrigado, Sr. Presidente.
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É compreensível esse processo de redução do valor das emendas de bancada.

O que não é compreensível é a destinação.  Não se pode amarrar os 30% para a

saúde, mesmo porque isso terá de ser verificado em cada bancada.

Outro aspecto:  esse item 17, dos 5% para os 7%, que seriam colocados e

também de 3,5 para os 5 milhões de reais, deve estar sendo tratado num adendo.

Gostaria que fossem distribuídos para votarmos juntamente o adendo e o relatório.

Sr. Relator, a partir da abertura do prazo de emenda, teremos de deflagrar

algumas ações junto às bancadas — algumas delas já estão definindo suas

prioridades — e agilizarmos para ver se, dentro desse prazo, mesmo com feriado,

poderemos cumpri-las.

De resto, parabéns pela sua capacidade de ouvir. Sei que sua tarefa não é fácil,

mas a nossa também não o é. Essa decisão tomada ontem pelo Tribunal quanto ao

COFINS é realmente séria. Creio que não deve causar tanto impacto agora, mas

teremos de examinar a questão.

Srs. Parlamentares, tivemos oportunidade de discutir a Lei Kandir na LDO.

Acordamos. O Relator Gilmar Machado esteve inclusive na Liderança do PSDB,

discutiu, acordou, colocou no relatório, e foi vetado pelo Presidente da República.

Então, temos de incluir nesse relatório o tamanho desse fundo, sobretudo já com a

destinação de valores das áreas que serão incluídas posteriormente pelo Relator-

Geral, com os Ministros da Fazenda e do Planejamento e com os Governadores, que

certamente, em alguma ocasião, se reunirão para discutir até que se faça a

regulamentação do fundo.

A par disso, espero que concluamos nossos trabalhos e possamos agilizar a

elaboração das emendas, com a discussão de forma democrática, como foi esta junto

às bancadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para

uma questão de ordem .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Para uma questão de

ordem, Deputada Laura Carneiro.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1734/05 Data: 8/11/2005

49

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, temos 2 problemas

graves para resolver. Primeiro, temos de encontrar uma solução para essa questão

específica das emendas de bancada que dizem respeito à saúde. E não há de ser

dessa forma didática de trabalhar, ou seja, depois que todos se inscrevem, cada um

se inscreve de novo para responder. Deve haver um debate antes de votar a matéria,

caso contrário não há como discuti-la.

Segundo ponto. Sr. Presidente, infelizmente, a assessoria do PFL me traz a

Emenda nº 1, apresentada ao PL nº 044, que votamos hoje em plenário; porém, a

emenda não foi votada. Significa dizer que teremos de, em plenário, voltar a votar o PL

nº 044.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não. A emenda apresentada à

Comissão tem de ir a plenário no projeto. Se é votado em urgência lá, tem de votar a

emenda, senão inviabilizamos, anulamos a votação e extingue-se o projeto. Será pior.

Temos, então, algumas soluções a encontrar. Peço a V.Exa., Sr. Presidente,

que, se possível, possamos suspender a reunião e ir para a sala de reuniões com os

Srs. Parlamentares, buscar uma solução para que a sessão seja mais rápida e,

portanto, mais produtiva.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Acato a questão de ordem

de V.Exa., Deputada Laura Carneiro, e vou encaminhá-la à Mesa do Congresso

Nacional para que tome as providências cabíveis. V.Exa. tem absoluta razão em

relação a essa questão. Houve uma falha generalizada tanto desta Comissão quanto

do Congresso Nacional, da Mesa do Congresso Nacional, que deveria ter levado a

plenário a emenda, que foi deixada para trás.

Por outro lado, sendo de comum acordo, vamos suspender a reunião.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES  - Sr. Presidente, antes que

V.Exa. suspenda, sou Relator do Projeto de Lei nº 7, sobre o qual, há consenso, havia

uma objeção por parte do PFL, que já a suspendeu. Gostaria que V.Exa., antes de

suspender a reunião, submetesse à votação o PL nº 7.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Não há concordância por

parte do PSDB para a votação.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES  - O Deputado Anivaldo Vale

concorda que seja votado o PL nº 7.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - o Líder Anivaldo Vale não

está presente, e a informação que tenho é essa.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - Vamos primeiro votar o relatório,

depois voltaremos à questão dos créditos. Encerraremos a questão da votação do

relatório preliminar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Estão todos de acordo em

suspendermos a reunião e voltarmos após o  almoço, às 14h?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - Não. Cinco minutos, só para fazer

acordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Então, às 12h30min

retomaremos a sessão. Quinze minutos.

Está suspensa a sessão, vamos à sala da Presidência.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Está reaberta a reunião.

Chegamos a um amplo acordo.

Vou continuar a lista dos inscritos. O último a falar foi o Deputado Anivaldo Vale.

O próximo é o Deputado Wasny de Roure e depois os Deputados João Ribeiro,

Gonzaga Patriota, José Geraldo, Marcelo Castro, Geraldo Resende e João Grandão.

Será que todos poderão abrir mão para resolvermos as questões?

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, quero fazer uma

observação rapidamente apenas para agradecer ao Deputado Carlito Merss, ao

Deputado Gilmar Machado, aos Deputados que trabalharam nesta questão das

emendas individuais. O Relator nos atendeu e conseguimos alterar para 5 milhões de

reais.
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Os argumentos já foram expostos, mas nunca é demais repetir que é

extremamente importante que tenhamos  recursos aumentados para as emendas

individuais, que são usadas exatamente para atender melhor os Estados e Municípios.

Agradeço ao Deputado Carlito Merss a maneira democrática que tem adotado

ao reunir-se com a Oposição e a Situação. S.Exa. mostra-se um Relator bastante

hábil, sobretudo cumpridor dos acordos que faz. A Deputada Laura Carneiro diz que é

difícil fazer acordo com S.Exa., mas quando o faz, cumpre-o. É difícil encontrar no

Governo pessoas como o Deputado Carlito Merss. Este é um grande elogio que o

Deputado Carlito Merss recebe por parte de uma Deputada da Oposição. S.Exa.,

parece-me, fará um bom relatório, estamos torcendo por isso, e vamos ajudá-lo naquilo

que pudermos.

Somos da parte setorial. Ficou boa a questão da área da saúde. Concordo com

os 30% para as emendas individuais que ficam para a saúde, até porque os

Parlamentares podem incluir dinheiro para ambulâncias, para os Municípios, para onde

quiserem, podem perfeitamente complementar seu atendimento contemplando os

Municípios nessa área também.

Era o que eu queria dizer, Sr. Presidente. Vamos votar. Agradeço mais uma vez

ao Deputado Carlito Merss por ter acatado a nossa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Ao mesmo tempo, quero

parabenizar V.Exa., porque a emenda é de sua autoria, não é?

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Vamos ver se o Relator me dá a autoria

dessa emenda, porque até agora não sei.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - É de sua autoria, sim.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO -  Agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Está encerrada a

discussão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, abri mão da minha

inscrição, mas só quero repetir aquela informação que fiz em relação à irrigação do

Centro-Oeste.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Recordar às partes o

acordo firmado. Primeiro, o Relator destinará ao Relator-Setorial da saúde recursos

suficientes para o cumprimento da Emenda nº 29. Então, todas as bancadas já fiquem

cientes de que, na saúde, as emendas de bancada serão melhor contempladas, ou

seja, com mais recursos. Segundo, passaremos para 30% a obrigatoriedade da

apresentação das emendas individuais na área da saúde. E terceiro, a questão do

Centro-Oeste, que também será resolvida por meio de uma emenda regional, em que

haverá prioridade por parte do Relator no atendimento, não na totalidade, mas no

máximo possível. Não é isso, Deputado Carlito Merss? (Pausa.)

Está encerrada a discussão.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, não estou inscrito,

pedi a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Desculpe-me. Com a

palavra o Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Falarei pela Liderança do meu

partido, o PSB.

Fiquei frente a frente com o Relator para fazer rapidamente um pedido. A Lei de

Diretrizes Orçamentárias foi votada no dia 24 de agosto, o Orçamento chegou no dia

31, antes da sua sanção, mas o Ministério do Planejamento já sabia da votação da lei.

Nesta Comissão, penso que, junto com os Deputados Pedro Novais e Osvaldo Coelho,

sou um dos mais antigos. Infelizmente, aqui e acolá, quando o Governo não tem

dinheiro, procura ferir a lei. Poderia estar aqui para defender o Governo, mas estou

aqui para defender a lei.

Já falei com o eminente Relator, Deputado Carlito Merss, e com seu assessor,

porque desejo que seja atendido um destaque da Deputada Laura Carneiro a uma

emenda do Deputado Osvaldo Coelho, que é, inclusive, meu adversário político em

Pernambuco. Mas quero fazer justiça, porque a lei não foi cumprida no que diz respeito

à Tabela nº 1 — art. 4º da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma importância de

recomposição pequena, de 3 milhões e pouco, e gostaria que fosse atendida, até
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porque já falei com os Líderes de todos os partidos, e S.Exas. vão apoiar essa

reposição.

Agradeço a V.Exa. Eu tinha de fazer esse pedido ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Muito obrigado, Deputado

Gonzaga Patriota. Está encerrada a discussão.

Em votação o parecer preliminar do Deputado Carlito Merss, ressalvados os

destaques na Câmara.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para

orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Para orientar o PFL, com a

palavra a Deputada Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o PFL vota “sim”, e

espera que possamos cumprir as metas, pelo menos, de 5 milhões de reais para as

de média e alta complexidade e, nos recursos a serem enviados pelo Sr. Relator-Geral

ao Relator Setorial, possamos garantir os valores de 2.2, especificamente para a

questão do salário mínimo, e que possamos ainda conquistar 1 milhão de reais da

atualização dos recursos municipais, como bem disse o Deputado Júlio Cesar.

Parabenizamos mais uma vez o nobre Relator.

O PFL orienta sua bancada no sentido de aprovar o relatório setorial.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Para orientar a bancada,

Deputado Wasny de Roure.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Relatório preliminar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Parecer preliminar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Parecer preliminar.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem V.Exa. a palavra. O

SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Sr. Presidente, o PMDB deseja que a

Presidência e o Relator  especifiquem melhor o item 4 do adendo, quando diz:

“destinado, no mínimo, 30% do valor global das emendas individuais para as ações e
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serviços públicos de saúde constantes da programação de trabalho do órgão do

Ministério da Saúde — 36 mil”.

Isso já é alguma rubrica carimbada. Daqui a pouco vamos engessar. Quero uma

explicação melhor do que são esses 36 mil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Trinta e seis mil é o código

do Ministério da Saúde.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Referente a quê?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Não, é do Ministério.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, eliminem, senão depois

V.Exas. podem colocar que nos vão obrigar a colocar dinheiro para custeio ou só para

investimento. O PMDB quer que seja retirado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Podemos retirar, se o Sr.

Relator estiver de acordo.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Alterar a redação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Retire, deixe só do

Ministério da Saúde.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - É possível para deixar aberto; mas é o

código do Ministério, não há problema. É custeio de qualquer área.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Retire o código.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS  - Está retirado.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, apenas um

esclarecimento. Isso é só número do Ministério da Saúde, não engessa nada. Pode

manter o texto.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a palavra para

encaminhar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Com a palavra o Deputado

Wasny de Roure, para orientar a bancada.
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O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, gostaria inicialmente, encaminhando pela Liderança do PT, de

cumprimentar o Relator, não só por sua flexibilidade, mas pela sua capacidade

democrática de absorver os mais diferentes pleitos da sociedade civil organizada,

dentro das limitações e restrições impostas pela LDO, como também pelas limitações

de recursos da União.

Quero registrar, sobretudo, o esforço de S.Exa. no sentido de equacionar, no

seu relatório, ao dar encaminhamento à questão do salário mínimo, a questão da

ampliação da faixa do desconto do Imposto de Renda, como também prever

condições orçamentárias para a implantação do FUNDEB, tão logo seja aprovada a

sua PEC.

Cumprimento, portanto, o Sr. Relator,  ainda que tenhamos várias dificuldades

sobretudo na área da saúde, pela sua capacidade de tratar essas dificuldades no seu

relatório.

O encaminhamento da bancada do PT na Câmara é pela aprovação do relatório

preliminar do Deputado Carlito Merss.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Em votação na Câmara dos

Deputados o relatório preliminar com emendas e com os Adendos nºs 1 e 2.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Pois não, Deputado

Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu havia pedido a palavra para

orientar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Não, agora que V.Exa. está

solicitando.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não, eu havia  pedido pelo PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - A palavra está com V.Exa.

pelo nosso partido, o PSDB.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Muito bem,  obrigado.
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A Oposição deveria discursar e a base votar. Está ocorrendo o inverso: a base

quer discursar e votar e não deixar nem a Oposição falar.

Quero registrar com muito bom grado a capacidade que tiveram todos os

partidos e a sensibilidade do Relator nessa discussão final, que está propiciando a

leitura e a votação do relatório.

Abrir o prazo de emenda a partir de amanhã possibilita-nos discutir com os

Deputados já no fim de semana. Todos devem ter a preocupação de mostrar o ajuste

feito na área da saúde em relação às emendas individuais e procurar sensibilizar os

membros da bancada para atender com emendas voltadas à satisfação da saúde.

A par disso, fico satisfeito com o tratamento dado à Lei Kandir. Quero continuar

essa discussão no relatório setorial, a fim de encontrarmos um número que não crie

muitas dificuldades para o Relator-Geral na discussão com os Governadores, com o

Ministro do Planejamento e com os Ministros de modo geral. O Relator já deveria

iniciar essa conversa com os Secretários e os Governadores, para não sermos

atropelados em algumas discussões.

Há, na Comissão, uma divergência muito forte em não permitir que esse

assunto seja discutido pelos Secretários e apenas referendado pela Comissão. A

Comissão é parte dessa discussão. É aqui o fórum em que deve ser discutido, aliás

um fórum adequado para não permitir atropelamentos.

Muito obrigado, Presidente. Parabéns, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Deputado Eduardo

Valverde, o Relator informa que haverá hoje ainda, às 14h30min, uma reunião com o

CONFAZ para iniciar essas tratativas.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se acham.

(Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques e os Adendos

nº 1 e 2.

Em votação no Senado.
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Os Srs. Senadores que forem pela aprovação permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovado no Senado. (Palmas.)

Foram apresentados 11 destaques.

Os Destaques nº 1 e 2, do Deputado Eduardo Sciarra, que está ausente,

infelizmente, estão prejudicados.

Destaque nº 3, da Deputada Laura Carneiro. S.Exa. está ausente

momentaneamente.

Passarei para o Destaque nº 4, do Deputado Nelson Meurer, que está ausente.

Prejudicado.

Os Destaques de nº 5 a 10, do Deputado Rogério Teófilo, que está ausente,

também estão prejudicados.

O Destaque nº 11 é do Senador João Ribeiro, que já foi atendido.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Já foi atendido, portanto, retiro o meu

destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) -  Retirado o destaque.

Com a palavra a Deputada Laura Carneiro, autora do Destaque nº 3.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, trata essa matéria

de uma emenda do Deputado Osvaldo Coelho especificamente para Pernambuco.

Quanto à  LDO, o Deputado Gilmar Machado fez acordo no sentido de acatar algumas

prioridades e metas do Deputado Osvaldo Coelho. Foi combinado que essas metas

fariam parte do parecer preliminar. Isso já aconteceu em outros anos, não é novidade,

e a emenda apenas autoriza o nobre Relator a cumprir o acordo feito pelo Deputado

Gilmar Machado.

Não tenho dúvida, portanto, Sr. Presidente, de que esta Comissão, que é useira

e vezeira no cumprimento dos acordos, diferentemente do que o Governo tem feito

com as bancadas de forma geral, votará a favor desse destaque.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, peço a palavra

para encaminhar pelo PSB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, o PSB apóia

integralmente o destaque da eminente Deputada Laura Carneiro pelos fatos já

anunciados anteriormente.

Gostaria que todos os Srs. Líderes apoiassem também, não apenas para

cumprir um acordo, mas também para cumprir a LDO.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, não posso nem entrar

no mérito da luta do Deputado Osvaldo Coelho. Procurei entender o objetivo da

emenda. Ela, de certa forma, quebra a isonomia dos Parlamentares. Ninguém é contra,

é uma recomposição, mas já verifiquei, com a assessoria, uma possibilidade

semelhante à discussão do Centro-Oeste: o Relator-Setorial ir recompondo. O

problema é que se abrirmos uma exceção dessas, praticamente quebraremos a

isonomia dos Parlamentares. Não entro no mérito, é justo, como seria justa qualquer

reivindicação nesse sentido.

Por isso somos contrários ao destaque, com a possibilidade de entendimento

com o Relator-Setorial para podermos recompor. Inclusive, trata-se de valor incluído no

anexo. Com certeza, abriríamos um precedente muito complicado para esta

Comissão.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Na verdade, Sr. Presidente, esse

foi um acordo feito; o Relator está sugerindo um novo acordo. O acordo sugerido pelo

Relator é que essas metas e prioridades da LDO sejam acolhidas pelo Relator-

Setorial. Só que não existe autorização para o Relator-Setorial acolhê-las, na medida

em que ele não pode apresentar emenda. Então, estaria obrigando a bancada de

Pernambuco a fazer a emenda para cumprir o acordo, aí, sim, retirando a isonomia

dos Deputados. Estaria tirando da bancada de Pernambuco, de antemão, uma

emenda para cumprir meta da LDO acordada nesta Comissão.

Peço ao nobre Deputado Carlito Merss que reveja sua posição. Entendo a

questão de V.Exa., mas esse caso específico não é para o Rio de Janeiro, é para
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Pernambuco; fez parte do acordo feito entre as bancadas nesta Comissão para

aprovação da LDO. Portanto, Sr. Presidente, não é uma questão de isonomia, é um

acordo firmado entre os partidos e Líderes desta Comissão com o PFL.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Com a palavra o Deputado

Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, parece-me que o

Relator-Geral também não tem atribuição para aprovar sem emenda. A emenda é

necessária para o Relator-Setorial atender; se não puder, o Relator-Geral atenderá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Em votação o destaque.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - O PSB vota a favor do destaque.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Na verdade, a fala do Deputado Pedro

Novais possibilitaria uma emenda permitindo ao Relator-Geral apresentar uma

emenda. Eu adoraria poder fazer quantas emendas quisesse, seria o supra-sumo da

minha posição. Ao acolher esse destaque, a Comissão estaria quebrando a isonomia.

Por que o Pará, Santa Catarina e outros Estados não poderiam fazer o mesmo, em

uma reivindicação justa? Não estou entrando no mérito, tanto é verdade que este deve

ser valoroso, pois que o Deputado Gonzaga Patriota, adversário político do Deputado

Osvaldo Coelho, concorda. Estou levantando uma preocupação. Se permitirem que o

Relator-Geral faça quantas emendas quiser, eu adoraria, seria no ano em que sou

Relator. Só estou fazendo esse questionamento em virtude das orientações que recebi

da assessoria.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero conhecer a

posição do Relator. S.Exa. é contra?

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sou contra.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Acompanho o Relator.

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

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Solicito à Deputada Laura Carneiro,

em nome do bom senso, do acordo que produzimos, que todos trabalhemos —  é o

nosso compromisso, junto ao Relator-Setorial e ao Relator-Geral — para que

possamos cumprir o acordo com o Deputado Osvaldo Coelho e a bancada do PFL. O

apelo que faço à Deputada Laura Carneiro é para que retire o destaque e, dentro do

que foi apresentado, possamos equacionar e resolver.

Não quero derrotar, mesmo simbolicamente, a Deputada Laura Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Deputada Laura Carneiro.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - A Deputada Laura Carneiro está

aceitando o acordo e retirando o destaque.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, consultada a

assessoria do Deputado Osvaldo Coelho, com quem foi firmado compromisso, e ainda

com a aquiescência do Deputado Gonzaga Patriota, também da bancada de

Pernambuco, retiramos o destaque, sob o compromisso, bem gravado, de que isso

será atendido, se não pelo Relator-Geral, pelo Relator-Setorial.

Obrigada a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - O Deputado Rogério Teófilo

tinha vários destaques em pauta, mas que, pela ausência de S.Exa., foram

prejudicados.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem V.Exa. a palavra.

 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - Sr. Presidente, dentre esses

destaques, há um muito importante para a democracia desta Comissão. Eu não estava

presente, pois participava de uma reunião ao lado, como titular da Comissão de

Reforma da Política Partidária Eleitoral e do FUNDEB. Por isso, quando aqui cheguei,

V.Exa. estava encerrando e passando para o próximo item.

Na verdade, se por acaso os pares puderem analisar, o destaque diz respeito

ao apoio às relatorias setoriais e à relatoria geral.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Qual é o destaque?

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - É o Item 9.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - É o Item 9. Qual é o número

do destaque?

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - Destaque nº 5, da Emenda nº 9.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Destaque 5, da Emenda nº

9.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - Na verdade, o objetivo é que os

partidos que não participam das relatorias setoriais possam delas participar com um

representante.

Passo a ler como ficaria o art. 34:

Art. 34. Para apoio às relatorias setoriais e à

relatoria geral, será constituído, sob a coordenação do

Relator-Geral, o mínimo de 3 e o máximo de 7 integrantes,

assegurando prioritariamente a participação de, no

mínimo, 1 membro de cada partido, que não tem direito de

indicar relatores-setoriais nos comitês.

Seria a  participação mínima de cada partido que não está no comitê com um

representante. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - O destaque de V.Exa. já

está prejudicado. Tem a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS  - Na verdade, há uma resolução. Isso

aqui, na verdade, é uma determinação da resolução.

No caso dos comitês — os 3 que mais utilizamos, receita, obras irregulares e

emendas —, o Relator tem o poder de indicar de 3 a 7 membros. Estou indicando 7

membros, embora muitas pessoas, com experiência, aleguem que esse número seja

um exagero.

Atendemos, portanto, às solicitações de acordo com as possibilidades da

Resolução nº 01. As 10 relatorias setoriais também seguem essa determinação. São
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os 7 maiores partidos e, depois, inclusive a partir da oitava escolha, repetem-se alguns

partidos. Trata-se da Resolução nº 01.

Não vejo problemas eventuais, mas, do ponto de vista da Resolução, o máximo

que posso ter no comitê são 7 Parlamentares. Por isso acabei atendendo aos 7

maiores partidos. Inclusive, acredita-se que partidos como o PT e o PMDB, se

fizessem o questionamento da proporcionalidade, poderiam exigir um segundo nome,

e isso traria mais um problema. Não adiantaria criar um comitê com 10 a 15 membros

porque a própria experiência da Comissão mostra que, nesse tipo de comitê mais

específico, o ideal é ter um mínimo possível de Deputados e Senadores para trabalhar.

Geralmente, trabalhamos com 5 Deputados e Senadores, embora tenhamos acatado

7.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - Respeito a decisão de V.Exa., mas

o nosso interesse era aumentar o processo democrático. Na verdade, se já foram

contemplados 7 partidos, só mais 1 ou 2 partidos seriam atendidos.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Eu criaria um novo problema. Os

partidos maiores exigiriam, pela proporcionalidade, os segundos e terceiros cargos, e

eu criaria, na verdade, uma assembléia ou um conselho, o que não seria bom para os

trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Complementamos a

votação do relatório dos destaques.

Temos a Pauta nº 30 e o Projeto de Lei nº 7.

Antes de entrar no Projeto de Lei nº 7, proponho a V.Exas. aprovarmos o nosso

calendário. Votamos hoje o relatório preliminar.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, gostaria de apelar para

que aprovemos as normas porque o calendário é conjunto. Talvez pudéssemos,

primeiro, fazer isso aqui e, depois, o calendário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Foram distribuídas

sugestões para a apreciação das normas ao projeto de revisão do PPA.

Em discussão as sugestões sobre as normas de apresentação de emendas ao

PPA. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discuti-las, em votação na Câmara dos Deputados.

Os Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação, no Senado Federal.

Os Senadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovadas, portanto, as normas para apreciação das emendas.

Em discussão o calendário.

Apresentação de emendas ao Projeto de Lei e ao PPA, do dia 11 ao dia 25 de

novembro; publicação e distribuição de avulsos das emendas, até o dia 26 de

novembro; entrega dos relatórios setoriais, até o dia 02 de dezembro; apresentação,

publicação, distribuição e votação dos relatórios setoriais, até o dia 06 de dezembro;

apresentação, publicação, distribuição e votação, na Comissão, do relatório final, até o

dia 13 de dezembro; sistematização do parecer sobre o projeto e seu

encaminhamento à Mesa, até o dia 14 de dezembro; sistematização das decisões do

Plenário do Congresso e geração do autógrafo, até o dia 15 de dezembro.

Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovado.

Em discussão no Senado Federal. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, em votação.

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

Aprovado o calendário.

Item nº 1 da Pauta nº 30.

Projeto de Lei n° 7, de 2005, que “Abre ao Orçamento de Investimento para

2005, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar no valor total de

453 milhões 638 mil 277 reais e reduz o Orçamento de Investimento de diversas

empresas no valor global de 804 milhões 355 mil 698 reais”.

Relator: Deputado Humberto Michiles.

Foram apresentadas 22 emendas.
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Voto: Favorável, nos termos do Substitutivo apresentado.”

Com a palavra o Sr. Relator.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, ontem, em nome da

Liderança do PFL, dissemos que não era possível votar a matéria, na medida em que

precisávamos de uma autorização da bancada do Amazonas. A bancada se reuniu

ontem e efetivamente, depois de uma discussão interna, acatou a votação desse

crédito.

Por isso, como disse anteriormente, hoje o PFL abre mão da questão

específica de pedir votação nominal e acompanhará o voto do Sr. Relator, a pedido do

Deputado Pauderney Avelino.

Obrigada a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - O Deputado Anivaldo Vale

quer fazer alguma consideração antes do Relator?

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Na discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES  - Sr. Presidente, Voto do Relator:

No exame do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos

constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito à

sua compatibilidade com o Plano Plurianual e com as disposições da Lei de Diretrizes

Orçamentárias para o exercício de 2005.

Comunico ao Sr. Presidente desta Comissão a inadmissibilidade das seguintes

emendas relacionadas: 04, 18, 21, por contrariarem o inciso I do art. 29 da Resolução

nº 01, de 2001; 20, por contrariar o inciso II do § 3 º do art. 166 da Constituição

Federal; 02, 05, 06, 09, 11, 13 e 15, por proporem a suplementação ou a supressão de

cancelamentos propostos pelo projeto de lei à programação das empresas

ELETROBRAS, ELETRONORTE e ELETRONUCLEAR, oferecendo cancelamento

compensatório  às empresas de Furnas.
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Diante do exposto, somos  pela aprovação do Projeto de Lei nº 7, na forma do

substitutivo em anexo, com as alterações decorrentes da aprovação parcial das

Emendas nº 12 e 19, pela inadmissibilidade das Emendas nºs 04, 18, 20 e 21 e pela

rejeição das Emendas nº 01, 03, 05, 11, 13, 17 e 22.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Declaro inadmitidas as

Emendas nº 04, 18, 20 e 21, sugeridas pelo Relator, conforme o estabelecido no art.

8º, letra “O”, do Regulamento Interno da Comissão.

A matéria está em discussão. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, este projeto é objeto de

um acordo único e exclusivo pautado desde a reunião passada. Havia esse

desencontro entre a bancada da Amazônia em relação ao parecer, mas é um projeto

que foi discutido junto à ELETRONORTE e às estatais. Acompanhei a peregrinação do

Relator, Deputado Humberto Michiles, que bem trabalhou esse projeto e sou favorável

à sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Não havendo mais quem

queira discuti-lo, em  votação na Câmara dos Deputados.

Os Deputados que aprovam o parecer do Relator permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovado.

Não havendo mais nada a tratar, vamos marcar nova reunião para a próxima

quinta-feira, às 10h da manhã.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, antes de encerrar,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, tenho reiteradas

vezes apelado, por uma questão de sensibilidade social, no sentido de que o PL nº 42,
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que está na pauta, seja aprovado porque estão faltando recursos para a área social,

recursos para o programa de leite. Não se justifica hoje fazermos exigências e deixar

de votá-lo. Rejeitamos todas as emendas, mostramos a necessidade de este projeto

ser aprovado. Não estou acreditando nisso.

Sinceramente, a nossa luta política, a nossa queda de braço tem limite. Não

pode haver insensibilidade em relação a um projeto como este e deixar parada uma

área social importante que precisa de dotação de recursos para atender a programas

dessa natureza.

 Este projeto precisa ser votado, Sr. Presidente. Por isso venho aqui inclusive

pedir a sensibilidade dos companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - O projeto não está na pauta.

Teríamos de aprovar um requerimento de inclusão do projeto na pauta e aí darmos a

sua entrada. Não sei se há concordância em relação a ele, mas podemos colocá-lo na

pauta da próxima quinta-feira e, até lá, ver se construímos um acordo para votar o

projeto em tela.

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

ordem.

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

Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Senador Renan Calheiros,

Presidente do Congresso, convocou sessão do Congresso para quarta-feira. Se

S.Exa. convocou reunião para a quarta-feira e fizermos a nossa reunião na quinta-feira,

não conseguiremos colocar nossos projetos na sessão do Congresso.

Peço, portanto, que façamos a reunião na quarta-feira, antes da sessão do

Congresso.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, o Senador Renan Calheiros

está convocando sessão do Congresso para quarta-feira à noite.

Estou pedindo, inclusive, para que possamos aprovar o relatório da Deputada

Rose de Freitas, que a reunião da Comissão se realize na quarta-feira durante o dia.
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Do contrário, se chegarmos à noite, não teremos como levar o projeto. Repito, o

Senador Renan Calheiros convocou sessão do Congresso para quarta-feira à noite.

Se S.Exa. fez isso, preciso da reunião da Comissão na quarta-feira à tarde para que

se possa examinar as matérias, porque senão, depois, vão me questionar que não vão

deixar votar no Congresso porque a matéria não foi votada na Comissão. Esse é o

meu dilema. Se fizermos a reunião na quinta-feira, só poderei colocar o projeto na

sessão da outra quarta-feira; aí, ficaremos prejudicados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Deputado Gilmar Machado,

convocaremos a reunião para quarta-feira, mas na quinta-feira faremos outra reunião.

Estão convocadas, portanto, reuniões para quarta-feira, às 14h30min, e para

quinta-feira, às 10h da manhã, se não tivermos chegado a um acordo em relação à

pauta.

Está encerrada a presente reunião.


