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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental,
declaro abertos os trabalhos.

Declaro iniciada a 23ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização destinada à apreciação de matérias constantes da Pauta 23, 31, 32 e
33.

Não há quorum para deliberação na Câmara dos Deputados nem no Senado Federal .
Antes de suspender a sessão, convoco sua continuação para quinta-feira, às 10h, no

plenário 2 da Câmara dos Deputados.
Está suspensa a sessão.

A reunião está suspensa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro abertos os trabalhos da 23ª
reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada
à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 23, 31, 32, 33, de 2005.

Há quorum para deliberação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Apreciação das atas das seguintes reuniões: 22ª reunião ordinária, realizada em 8, 9 e

10 de novembro; 5ª reunião extraordinária, convocada para 16 e 17 de novembro.
Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas por haverem sido

distribuídas cópias delas antecipadamente. (Pausa.)
Não havendo discussão, conforme estabelece a alínea “f” do art. 8º do Regulamento

Interno desta Comissão, declaro as atas aprovadas.
Há expediente para leitura.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, na semana passada fizemos

uma reunião e determinamos a data de entrega de emendas: até amanhã à meia-noite. Como
era previsto, alguns Senadores e Deputados da bancada do Rio de Janeiro estão viajando. Hoje,
por exemplo, vamos conseguir plenário às 10 horas. As emendas estão semiprontas, mas nem
todas. Da mesma maneira que a bancada do Rio de Janeiro, a bancada do Paraná e outras
bancadas também estão com problemas. Então, seria muito bom se V.Exa. pudesse estender o
prazo, mesmo que não seja de forma espalhafatosa, para facilitar os trabalhos da Comissão,
até segunda-feira à noite ou até terça-feira pela manhã ou à tarde, para entregarmos tudo
direitinho.

Sr. Presidente, os Deputados do Piauí e V.Exa., especialmente, na semana passada,
pediram-nos para votar um aviso que trata da liberação de recursos para o metrô do Piauí. O
Senador Heráclito Fortes solicitou nossa ajuda também quanto a essa questão, em nome do
PFL. Acho que não haverá desacordo. Podemos tentar incluir esse aviso na pauta de
negociação de hoje.

A pauta diz respeito ao Item nº 14, que trata do Ministério da Saúde. É aquele crédito
acordado por todos nós e relatado pela Deputada... Quatorze? Não era o 33? Pelo amor de
Deus! Agora, até eu me enrolei, Sr. Presidente. Já não lembro mais qual é exatamente. O 36 diz
respeito ao orçamento da Justiça do Trabalho; o 42, ao orçamento para a questão do combate
à fome.

Portanto, Sr. Presidente, peço inversão de pauta do item do aviso; depois, o crédito 36 e
o 42, para depois discutirmos o 14 e o 16 e vermos que crédito 14, porque não me lembro do
acordo.

Há ainda um requerimento do Deputado Rafael Guerra, em nome da Frente
Parlamentar da Saúde. É um requerimento importante para nós e para o Ministro da Saúde. É
o Item nº 11 da Pauta nº 32.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o que trata do Piauí é o Item nº 9 da Pauta

nº 23, da Convocação nº 43.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Estou ajudando e V.Exa. ainda quer... Não
íamos votar nenhum. Estou ajudando por ajudar.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - E essa do Ministro, só se houver outras
votações; do contrário, não vamos fazer.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, é convite. Não tem nada de convocação.
Ninguém convoca Ministro aqui.

Então, Sr. Presidente, era essa a idéia. Mas vou dar uma verificada.
Em relação ao 16, efetivamente existe um pré-acordo; agora, quanto ao 14, eu não me

lembro. Até porque 75 emendas... Só quero saber qual é.
Obrigada.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
Sugiro que votemos primeiro os avisos e depois... Deputada Laura, é porque há alguns

avisos sobre os quais podemos trabalhar aqui.
 O Deputado Inocêncio Oliveira, inclusive, conversou com o Deputado Machado e vários

Líderes, pedindo o Crédito nº 64.
Então, vamos votar, primeiro, os avisos e os que têm acordo. Depois, suspenderemos os

trabalhos por 5 minutos para reunião com os Líderes, na tentativa de formular um novo
acordo.

Essa é minha proposta de encaminhamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Solicito ao Deputado Marcelo

Castro que faça a leitura do expediente.
O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Leitura do Expediente.
 Correspondência recebida interna:
1) Ofício nº 1.372, de 8 de novembro, do Senador Flávio Arns, solicitando mudança no

descritor da ação “Adequação de Prédios Escolares com Vistas à Eliminação de Barreiras
Arquitetônicas” para “Apoio à Adequação de Prédios Escolares para Educação Especial no
Estado do Paraná”.

2) Ofício nº 62, de 16 de novembro, do Deputado Helenildo Ribeiro, encaminhando
cópia do Acórdão nº 1.662/2005, proferido pelo TCU.

Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões das Comissões:
1) Ofício nº 300, de 8 de novembro, do Deputado Eduardo Sciarra: ausência no dia 1º

de novembro.
2) Ofício nº 468, de 8 de novembro, do Deputado Rogério Teófilo: ausência no dia 8 de

novembro.
3) Ofício nº 468, de 8 de novembro, do Líder do PPS, Deputado Dimas Ramalho,

justificando ausência do Deputado Rogério Teófilo no dia 8 de novembro.
4) Ofício nº 91, de 8 de novembro, do Deputado Júlio Cesar: ausência no dia 1º de

novembro.
5) Ofício nº 201, de 10 de novembro, do Senador Romeu Tuma: ausência no período de

11 a 25 de novembro.
6) Ofício nº 154, de 16 de novembro, do Deputado Rafael Guerra: ausência nos dias 17

e 18 de novembro.
Expediente solicitando a alteração da modalidade de aplicação em emendas dos

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

1) Ofício nº 4.066, de 9 de outubro, do Deputado Odacir Zonta.
2) Ofício nº 179, de 26 de outubro, do Deputado Silas Câmara.
3) Ofício nº 249, de 3 de novembro, da Deputada Clair Martins.
4) Ofício nº 616, de 7 de novembro, do Deputado Nelson Marquezelli.
5) Ofício nº 181, de 8 de novembro, do Deputado José Carlos Machado, Coordenador da

bancada de Sergipe.
6) Ofício nº 636, de 11 de novembro, do Deputado Eduardo Valverde.
7) Ofício nº 36, de 14 de novembro, do Deputado Hamilton Casara.
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8) Ofício nº 91, de 17 de novembro, do Deputado Julio Semeghini.
9) Ofício nº 116, de 17 de novembro, do Deputado Marcos Abramo.
10) Ofício nº 131, de 17 de novembro, do Deputado Costa Ferreira.
11) Ofício nº 2.561, de 16 de novembro, da Deputada Clair Martins.
12) Ofício nº 229, de 19 de novembro, do Deputado Paulo Rubem Santiago.
13) Ofício nº 655, de 22 de novembro, do Deputado Pastor Reinaldo.
14) Ofício nº 212, de 23 de novembro, do Deputado Bismarck Maia.
Ofício nº 465, de 8 de novembro, encaminhado pelo Presidente do Senado Federal,

Senador Renan Calheiros, informando do encerramento do prazo, sem interposição de recurso,
do Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 2005, do Congresso Nacional. Obras de
macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins, em Maceió, Alagoas.

Atas encaminhando indicação para Coordenadores de bancadas estaduais à proposta
orçamentária para 2006.

Bancada de Goiás. Coordenador: Deputado Jovair Arantes.
Bancada de Pernambuco. Coordenadores: Deputados Carlos Eduardo Cadoca e José

Chaves.
Bancada do Rio Grande do Norte. Coordenador: Deputado Álvaro Dias.
Bancada do Pará. Coordenadores: Deputado Anivaldo Vale e José Priante.
Expediente indicando membros ao Comitê de Receitas ao projeto de lei orçamentária

anual para 2006, Projeto de Lei nº 40/2005, do Congresso Nacional.
1) Ofício nº 1.653, do Líder do PMDB, Deputado Wilson Santiago, indicando a Deputada

Rose de Freitas.
Expediente indicando membro do Comitê de Obras Irregulares do projeto de lei

orçamentária anual para 2006, Projeto de Lei nº 40/2005, do Congresso Nacional.
1) Ofício nº 1.654, do Líder do PMDB, Deputado Wilson Santiago, indicando o Deputado

Marcelo Castro.
Correspondência recebida externa.
1) Carta nº 379, de 8 de novembro, do Presidente do Sindicato Nacional dos Docentes

das Instituições de Ensino Superior, solicitando audiência, visando ao atendimento das
reivindicações dos docentes das instituições federais de ensino superior.

2) Ofício nº 1.441, de 25 de outubro, do Reitor da Universidade Federal do Pará, Prof.
Dr. Alex Bolonha Fiúza de Mello, informando das alterações a serem feitas na proposta
orçamentária de 2006, da UFPA.

3) Ofício nº 5, de 1º de novembro, do Governador do Estado do Maranhão, José
Reinaldo Carneiro Tavares, solicitando aprovação do Projeto de Lei nº 16, de 2005, do
Congresso Nacional.

4) Ofício nº 249, de 4 de novembro, do Presidente da Câmara de Parintins, Vereador
Antonio José Castro de Albuquerque, enviando requerimento de autoria do Vereador Walter
Vieira Lobato.

5) Aviso nº 489, de 9 de novembro, do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Roberto Rodrigues, enviando proposta de apresentação de emendas ao
Orçamento de 2006, do FUNCAFÉ.

6) Ofício nº 312, de 17 de novembro, do Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento,
solicitando alteração do descritor de ação de responsabilidade do DENIT.

7) Ofício Circular nº 53, de 18 de novembro, do Diretor Nacional do Projeto EuroBrasil
2000, Ruben Bauer, comunicando o estágio de constituição da Rede Governamental de
Planejamento e Gestão Territorial.

8) Ofício nº 244, de 22 de novembro, do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, Patrus Ananias, que solicita aumento de dotação do Orçamento para 2006
referente aos ingressos de operações de crédito.

9) Ofício nº 75, de 23 de novembro, encaminhando, via fax, do Presidente do Conselho
Superior de Economia, Antonio Delfim Netto, convite para reunião extraordinária do COSEC.
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10) Ofício nº 337, de 22 de novembro, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região,
encaminhando proposta de emenda ao projeto de lei orçamentária anual de 2006.

11) Ofício nº 338, de 22 de novembro, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região,
encaminhando proposta de emenda ao projeto de revisão do Plano Plurianual, de 2004/2007.

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

Avisos - SGS, de 9 de novembro de 2005.
1) Aviso nº 2.082/2005 (Acórdão nº 1.767/2005): modernização e adequação do

sistema de produção da Refinaria Gabriel Passos/MG.
2) Aviso nº 2.084/2005 (Acórdão nº 1.764/2005): manutenção de infra-estrutura de

exploração e produção de óleo e gás natural/RJ.
3) Aviso nº 2.101/2005 (Acórdão nº 1.780/2005): adequação de trechos rodoviários no

Corredor Leste — BR-381/MG — Antonio Dias — Nova Era.
4) Aviso nº 2.137/2005 (Acórdão nº 1.781/2005): construção da penitenciária de

Manaus, Estado do Amazonas.
Avisos SGS, de 16 de novembro de 2005:
1) Aviso nº 2.155/2005 (Acórdão nº 1.863/2005): modernização e adequação do

sistema de produção da Refinaria Duque de Caxias/RJ.
2) Aviso nº 2.171/2005 (Acórdão nº 1.874/2005): construção da Barragem Berizal/MG.
3) Aviso nº 2.173/2005 (Acórdão nº 1.857/2005): aplicação de recursos da

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a
comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico
combustível (CIDE—Combustíveis).

4) Aviso nº 2.182/2005 (Acórdão nº 1.842/2005): exploração de petróleo e gás natural
nacional.

Sr. Presidente, este é o expediente constante da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ordem do dia.
Item 10 da Pauta 31.
 Projeto de Lei nº 36/2005-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da

Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 33.468.999,00 (trinta e três milhões,
quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Relator: Deputado Pedro Chaves.
Como S.Exa. não está presente, solicito ao Deputado Pedro Novais que faça a leitura do

relatório.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Eis o relatório, Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados:
Projeto de Lei nº 36/2005-CN — Mensagem nº 95/2005-CN (nº 531/005, na origem),

que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar
no valor de R$ 33.468.999,00 (trinta e três milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil,
novecentos e noventa e nove reais), para reforço de dotações constantes da lei orçamentária
vigente .

Voto do Relator.
Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria

dispositivos constitucionais ou legais pertinentes à matéria.
Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 36/2005-CN, na forma proposta

pelo Poder Executivo.
É o relatório.
Brasília, 29 de setembro de 2005.
Deputado Pedro Chaves, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item 12 da Pauta 31.
 Projeto de Lei nº 42/2005-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União,

em favor do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no
valor de R$ 205.000.000,00 (duzentos e cinco milhões de reais) para reforço de dotações
constantes da lei orçamentária vigente”.

A Relatora é a Deputada Rose de Freitas.
Como S.Exa. não está presente, solicito ao Deputado Gilmar Machado que faça a leitura

do relatório.
Antes, porém, com relação ao PLN nº 36 — item anterior —, declaro inadmitidas as

Emendas nºs 1 e 2, sugeridas pelo Relator, conforme estabelecido no art. 8º, letra “o”, do
Regulamento Interno da Comissão.

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 42 abre ao

Orçamento da Seguridade Social, em favor do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome, crédito no valor de 205 milhões de reais.

O relatório é pela aprovação, nos termos do projeto apresentado, e pela rejeição das
emendas.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ronaldo

Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, foi apresentado requerimento do

PSDB para inversão de pauta. Esse requerimento, Item 11, não foi apreciado. (Pausa.)
Não vamos votar mais nada a não ser por meio de verificação. (Pausa.)
Sr. Presidente, proponho o seguinte acordo: concluímos a votação deste projeto,

praticamente já iniciada, e em seguida votamos por acordo o requerimento, Item 11, em que
estamos convidando o Ministro da Saúde a falar em audiência pública.

Minha proposta, portanto, é votarmos este item agora, o item 11 logo em seguida e
encerrarmos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito bem. Os Srs. Deputados
estão de acordo com o proposto?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, vamos concluir a votação do
Projeto de Lei nº 42 e depois vamos conversar sobre o requerimento. Não foi discutido conosco
qual o objetivo do convite ao Ministro da Saúde. Por acordo em plenário, atendemos à exigência
do PSDB e do PFL e retiramos 1,2 bilhão e o repusemos na saúde. Portanto, cumprimos a
nossa parte. Não vejo razão para esse requerimento.

Minha proposta, então, é encerrarmos a votação do Projeto de Lei nº 42 e conversarmos
sobre o requerimento.

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

Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero apenas ponderar ao

Deputado Gilmar Machado que S.Exa. deve ter muito cuidado ao falar a palavra “acordo”,
porque quando nós fazemos acordo nós o cumprimos.

Não houve acordo por parte do PSDB em relação a isso ou àquilo. Para os créditos
votados, não houve acordo. Temos a disposição de não obstruir em relação ao item 16, votar na
marra os itens 36 e 42. Esses 3 para o dia de hoje, e está de bom tamanho.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Jovair
Arantes.
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O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, quero fazer um apelo. Na
discussão falamos da importância de votar o Projeto de Lei nº 14, de 2005, item 1 da pauta.
Esse PL trata de recursos, inclusive da Fundação Oswaldo Cruz — FIOCRUZ. São recursos da
seguridade social para a Fundação Nacional da Saúde e para a Fundação Oswaldo Cruz.

Então, faço esse apelo também ao PSDB e ao PFL, quanto a essa questão do PL nº 14.
Ele é fundamental, é importante, é de uma área sensível.

Deputada Laura Carneiro, temos visto V.Exa. defender a saúde nesta Casa. O PL nº 14
diz respeito inclusive à FIOCRUZ, a pesquisas. Então, gostaria que V.Exa. mantivesse o acordo
que fizemos no dia da votação.

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

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, tenho o maior respeito e o
maior carinho pelo Deputado Jovair Arantes. Ontem não fiz mais elogios a S.Exa. porque não
tinha palavras. Além de ser uma admiradora do trabalho do Deputado Jovair, sou amiga
pessoal dele. Portanto, não existe nada contra S.Exa. Por outro lado, também não existe contra
a FIOCRUZ. Seria ridículo, na medida em que eu e os outros Parlamentares desta Comissão
fazemos parte da Frente Parlamentar da Saúde.

O item 14 da pauta não ficou acordado entre os Líderes. E V.Exa. sabe que tenho uma
palavra só. Fui verificar. Tanto que, quando comecei a ler, eu disse: “Não há acordo nesse
item.” Para os outros houve acordo no Colégio de Líderes.

Sr. Presidente, não quer dizer que na semana que vem não consigamos o acordo para o
PL nº 14. Estamos trabalhando no acordo para o PL nº 61 com o Deputado Hermes Parcianello,
também para a saúde. Fizemos um acordo com a Deputada Rose de Freitas, referente a um
crédito da saúde. Enfim, essas matérias vão sendo discutidas paulatinamente no Colégio de
Líderes para possibilitar a votação. Não quer dizer que não consigamos votar o PL nº 14, repito.
Só não pode ser hoje.

Sr. Presidente, o objetivo da vinda do Ministro da Saúde é quase que a seu pedido. O
Deputado Rafael Guerra preside a Frente Parlamentar da Saúde, composta por mais de 200
Parlamentares. Ontem, neste mesmo plenário, foi realizado ato público em favor da
regulamentação da PEC nº 29, com a presença de inúmeras entidades de todo o País e de
inúmeros Parlamentares que fazem parte da Frente. E mais uma vez foi feito o pedido de
convite para que o Ministro venha a esta Comissão, que é a que mais entende de orçamento —
portanto, de receita e despesa —, a fim de pedir auxílio aos Parlamentares da Comissão de
Orçamento para aprovação da PEC nº 29. A matéria é da maior importância. Diz respeito a
recursos destinados a Estados, a Municípios e à União, efetivos e garantidos para a saúde
pública do País.

Sr. Presidente, não estamos contra o Governo. Ao contrário, trata-se de parceria do
Parlamento com o Ministério da Saúde no sentido de viabilizar os recursos de regulamentação
da PEC nº 29. Daí vem o convite, nunca a convocação. O Ministro da Saúde tem sido um
parceiro desta Casa, um parceiro desta Comissão, e vai continuar sendo.

Portanto, não há nenhum desgaste com o Deputado Jovair Arantes. Tenho certeza de
que até a semana que vem conseguiremos votar, como hoje votamos o aviso do Piauí, do
Deputado B. Sá.

(Não identificado) - Ainda não. Não votamos.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas está no acordo votar o aviso do Piauí.
Sr. Presidente, essas são as ponderações que faz a bancada do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Estamos em plena discussão do PL nº 42. Foi

dito que, logo após a discussão desse projeto, seria feita inversão de pauta para apreciarmos o
requerimento de convite do Ministro.

Então, zelando pelo bom andamento dos trabalhos, queremos que seja colocado em
votação, logo em seguida, o requerimento de inversão de pauta.
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra Deputado Gilmar
Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O compromisso que temos é o seguinte:
assim que votarmos o PL nº 42, vamos passar a analisar o requerimento. Eu quero discutir.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, vamos pedir verificação de
quorum.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a suspensão dos
trabalhos por 5 minutos, por favor, para poder ajustar essa questão. Na verdade, quero saber
sobre a convocação do Ministro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não é convocação, é convite.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço que a reunião seja

suspensa por 5 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A sessão está suspensa por 5

minutos.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE  (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 23ª reunião

ordinária.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

comunico à Comissão e a V.Exa. que falarei em nome da bancada de Minas Gerais, da qual
sou Coordenador. Vou abordar algumas questões muito graves. A bancada de Minas se reuniu
e exigirá determinadas soluções. Do contrário, não será possível continuar.

Em primeiro lugar, Minas Gerais tem uma vasta área territorial integrada ao Nordeste,
do ponto de vista econômico e das políticas públicas. Dos fundos constitucionais, 3% vão para
o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Desde que foram criados, a porção nordestina mineira
está incluída. Mais ainda, no semi-árido nordestino se inclui o semi-árido mineiro. A porção
nordestina de Minas é a mais pobre de todo o Nordeste e é a segunda em tamanho, Sr.
Presidente.
 Quando o Ministério do Planejamento não teve mais condições de executar as obras de
transposição do São Francisco, o Ministério de Integração Nacional alocou recursos, na ordem
de 20 milhões de reais, para a barragem de Congonhas, situada no semi-árido mineiro. No
entanto, algum tecnocrata do Ministério da Fazenda impediu essa transferência, alegando que
Minas Gerais não faz parte do Nordeste. Ora, se esse tecnocrata quiser ser coerente, que glose
a transferência dos fundos constitucionais para Minas e determine a devolução daquilo que foi
ilegalmente pago nos últimos anos. Por que não fazem isso? Minas não aceitará. Há 5 anos, no
Governo passado, um determinado Ministério tentou estabelecer esse critério. A bancada de
Minas foi ao Ministério, o Presidente da Câmara, hoje Governador do Estado, foi ao Presidente
da República e, no dia seguinte, esse problema foi resolvido. Não aceitamos esse critério.

Sr. Presidente, estou voltando agora do Ministério do Planejamento. O Ministro Paulo
Bernardo prometeu solucionar o problema, porque a decisão da bancada mineira era de se
colocar em obstrução, mas, em atenção ao Vice-Líder João Leão, que aqui está e é um parceiro,
e ao Ministro Bernardo, aguardaremos.

Há 50 anos aquela região pobre está integrada nos programas do Nordeste e não
reclama. Não partiu de ninguém. Não existe um Deputado do Nordeste aqui que tenha pedido a
retirada daquele bolsão de pobreza. Pelo contrário. Foi um tecnocrata do Ministério do
Planejamento, numa atitude própria, alegando que um programa de computador, que tem
determinado localizado, identificou que não pode ser Minas, porque está no Sudeste. Ora, não
me consta que programa de computador mande nas pessoas. São as pessoas que mandam nos
programas de computador e criam um localizado especial.

Volto a lembrar: há 5 anos, nós, o Presidente da Câmara e toda a bancada ocupamos o
Ministério que tentou esse critério. No dia seguinte, depois de uma reunião à noite, no Palácio
da Alvorada, houve um recuo do Governo. Há 50 anos aquele pedaço pobre, miserável de
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Minas está integrado ao Vale do Jequitinhonha e ao semi-árido norte mineiro. Não aceitamos
esse critério. Não é pelos 20 milhões de reais, que são importantes para a barragem de
Congonhas, para preservar as cabeceiras do São Francisco, mas pelo precedente. Não há
hipótese de ele ser acolhido. Do contrário, amanhã poderão ir embora o fundo do semi-árido e
os fundos constitucionais. O Banco do Nordeste está instalado ali para operar os fundos
constitucionais do Nordeste. Ele está passando de agência para uma superintendência própria.
Como alguém vem agora, na contramão de tudo, fazer essa imposição?

O Ministério dos Transportes e o Ministério das Cidades, utilizando-se de emendas da
bancada de Minas, definidas com programação sem qualquer conhecimento, desviam funções.

Lembro-me de que já houve aqui — se não me engano por parte da bancada de Goiás —
um protesto contra esse tipo de autoritarismo para desvirtuar a emenda apresentada.

Sr. Presidente, queremos soluções para a emenda de bancada do Ministério dos
Transportes e do Ministério das Cidades.

Anuncio que a bancada de Minas está de prontidão, dando, inicialmente, um voto de
confiança para que os assuntos sejam resolvidos. Não aceitaremos, de jeito nenhum, que essa
situação persista.

Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente, na condição de Coordenador da bancada
de Minas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, como Coordenador da bancada da

Bahia, dou total e integral apoio às apresentações do Deputado Virgílio Guimarães, porque a
região do Jequitinhonha, no norte de Minas, é pobre, integrada ao semi-árido brasileiro e não
pode, de maneira nenhuma, sofrer discriminação por parte de qualquer área do Governo.

Caro Deputado Virgílio Guimarães, estamos solidários com V.Exa. Como Coordenador
da bancada da Bahia, apoiamos V.Exa. no sentido de que essa região de Minas continue
recebendo todos os incentivos e benefícios que merece por fazer parte do semi-árido brasileiro.
Portanto, é merecedora da atenção do Governo Federal.

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

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, também quero prestar
solidariedade ao companheiro Virgílio Guimarães. Até porque seria estranho que um técnico do
Ministério desconhecesse que Minas Gerais integra a SUDENE, a Região Nordeste, participa do
Conselho, tem projetos aprovados, inclusive na área do Vale do Jequitinhonha, que é
exatamente a área do semi-árido. Se foi isso que ocorreu efetivamente, chega a ser ridículo e
fruto de grande incompetência.

Deputado Virgílio Guimarães, V.Exa. sabe muito bem que essa região faz fronteira com
a Bahia e é extremamente carente. Há vários programas do Governador Paulo Souto no Estado
da Bahia, bem como do Governador Aécio Neves no Vale do Jequitinhonha. Já estamos
acostumados a trabalhar nessas discussões da SUDENE. Há anos essa região de Minas Gerais
integra a SUDENE. Portanto, não tem o menor cabimento esse tipo de consideração, que chega
a ser ridícula.

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

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, em nome da bancada do PFL e
da bancada do Rio de Janeiro, solidarizo-me com a bancada de Minas Gerais.

Tenho repetido várias vezes que tem havido um desrespeito inimaginável com as
bancadas desta Casa. O Vale do Jequitinhonha é uma das regiões mais pobres do País, senão a
mais pobre. Sr. Presidente, para V.Exa. ter noção da grande pobreza na região, na CPI da
Exploração Sexual, observou-se que as crianças do Vale do Jequitinhonha são exploradas
sexualmente por malandros e recebem, por essa atividade criminosa, 50 centavos.

Num Governo que se diz socialista, em prol do trabalhador, popular, não pode o
Ministério do Planejamento não ter os recursos necessários para a sobrevivência do Vale do



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

14

Jequitinhonha, a região mais pobre do País. O assunto foi discutido na LDO, nesta Comissão.
O que ocorreu no Vale do Jequitinhonha ocorreu também nas regiões norte e nordeste do
Estado do Rio de Janeiro e em outras regiões do País.

Se nós permitirmos — esta é uma questão institucional —que a cada dia modifiquem
decisões desta Comissão, ficaremos de cócoras diante do Governo. Não acredito que algum de
nós, desta Comissão, de qualquer partido, queira acocorar-se, na condição de Poder
Legislativo, diante do Poder Executivo.

Sr. Presidente, V.Exa. tem de tomar uma atitude, na qualidade de Presidente da
Comissão, não apenas para defender a bancada de Minas Gerais, mas também para não abrir
um precedente, em função do Vale do Jequitinhonha, para outras regiões muito pobres do
País.

Era o que tinha a dizer, em nome da bancada do Rio de Janeiro e do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ricardo

Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, gostaria de ouvir o Líder do

Governo para saber qual é a proposta de entendimento para esta votação. O Deputado João
Leão já conversou diversas vezes conosco. Imagino que S.Exa. já tenha uma proposta para
apresentar. Poderíamos, então, ouvir a Oposição para saber se está de acordo. Assim,
avançaremos na matéria. Sugiro que o Líder do Governo faça uma proposta para o
encaminhamento da sessão.

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

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, quero fazer mais um
esclarecimento. Desejamos que seja realizada audiência pública com o Ministério da Saúde,
com a presença do Ministro, para tratar do Orçamento de 2006, exclusivamente. No
Orçamento de 2006, o Ministério da Saúde tem 2 bilhões e 300 milhões de reais destinados ao
Programa Bolsa Família.
Recentemente, retiramos uma mudança proposta pelo Governo, por meio de medida provisória
recém-aprovada na Câmara do Deputados, que dava encargos ao Ministério da Saúde — mais
de 1 bilhão de reais — para o Bolsa Família. Só que, no Orçamento de 2006, veio essa proposta
com valor dobrado. Então, queremos escutar o Ministro para saber que influência isso terá na
saúde brasileira, qual o motivo de haver sido incluído e se o Ministério concorda ou não com a
inclusão desses encargos no Ministério da Saúde. Portanto, trata-se de discussão do
Orçamento de 2006, que é papel desta Comissão. Não podemos aprovar sem ouvir a opinião do
Ministério a esse respeito.

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

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, na condição de
Coordenador da bancada do PL, manifesto meu apoio e solidariedade à posição adotada pelo
Deputado Virgílio Guimarães.

Concordo com a Deputada Laura Carneiro: não podemos aceitar isso, Sr. Presidente.
Essa decisão nos atinge como Parlamentares, mas não podemos aceitar que as regiões mais
pobres do País sejam discriminadas. Ao contrário, é dever nosso — está previsto na
Constituição — trabalhar pela igualdade das regiões, pelo desenvolvimento das mais carentes,
mais pobres. A região do Vale do Jequitinhonha é reconhecidamente uma das mais pobres do
País. Não podemos aceitar essa decisão, seja de um burocrata, de um tecnocrata, seja do
Ministro. A decisão deste Parlamento e desta Comissão precisa ser respeitada.

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

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, além de o Deputado Virgílio
Guimarães ser do meu partido, também quero apoiá-lo na sua posição, até porque, no Estado
de São Paulo, a região do Vale do Ribeira, cujo IDH é um dos mais baixos do País, equipara-se
à do Jequitinhonha. Nem o Governo do Estado presta atenção àquela região. Muitas vezes, o
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que aprovamos na FUNASA para saneamento termina não chegando lá, porque os burocratas
inventam mil artifícios. A questão não é do Governo nem do Ministro. Os tecnocratas é que não
conhecem o Jequitinhonha nem o Vale do Ribeira. Se mexerem no Vale do Ribeira, também
ficarei bravo. Por isso sou solidário à bancada de Minas Gerais, embora não sendo
Coordenador da minha bancada, apenas Subcoordenador. Esta Comissão tem o poder e a
disposição de brigar. Devemos fazê-lo neste momento.

O que está no PPA, na LDO e no Orçamento pode ser alterado por qualquer “canetada”.
Antigamente, a culpa era da caneta. Agora, é do programa de computador. Não podemos
aceitar isso. Para não chegar ao extremo, devemos ser solidários a todas as regiões que
precisam de dinheiro, de financiamento federal. Inclusive, devemos cobrar dos Governadores
de Estado que analisem com sensibilidade essas regiões pobres, carentes.

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

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Caro Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Senadores,
esta Comissão tem uma grande vantagem: tudo aqui acontece através de acordo. Pode estar
lotada de Parlamentares, mas trabalha na base de acordos políticos, para o bem do Brasil, do
Nordeste e do Vale do Jequitinhonha, como disse o Deputado Virgílio Guimarães.

Estamos encaminhando um acordo para votar esses 4 projetos de lei e alguns outros. A
vinda do Ministro da Saúde a esta Comissão não tem problema nenhum. Já conversei com o
Secretário-Executivo do Ministério, que me informou que isso depende exclusivamente do
Ministro, que está em Porto Alegre. Dentro de 5 a 7 minutos, falarei com o Ministro ao telefone
— S.Exa. está encerrando um seminário. Creio que o Ministro virá a esta Casa para contentar
gregos e troianos.

O Ministro da Saúde está desenvolvendo um trabalho excepcional na sua Pasta e é um
colega nosso do PMDB, que tem interesse de trazê-lo a esta Casa para que os Parlamentares
tomem conhecimento do que está fazendo.

O acordo está mantido, Sr. Presidente. Peço aos companheiros do PSDB e do PFL que
votemos o PL que estamos discutindo para ganhar algum tempo. Só votaríamos o segundo
após a resposta do Ministro.

Peço encarecidamente ao Deputado Anivaldo Vale que concorde com essa sugestão.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero fazer uma sugestão a

V.Exa. Com a concordância do Deputado Anivaldo Vale, faríamos uma inversão de pauta.
Assim, haveria tempo para o Deputado João Leão conversar com o Ministro e ter a certeza de
que foi ele quem pediu para vir para defender a regulamentação da PEC nº 29, como eu já
disse antes.

Então, Sr. Presidente, votaríamos o 42, depois o requerimento e depois o item 16. Seria
essa a inversão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - E o aviso do Piauí?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Podemos votar também o aviso, Sr.

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

está de acordo?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, votaremos o 42, condicionado ao

acordo da votação do requerimento do Ministro; logo em seguida, votaremos o 16. Analisarei
com muito bons olhos essa questão dos avisos e, durante a reunião, informarei a nossa
posição.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, apelo ao Deputado Anivaldo
Vale e à Deputada Laura Carneiro para que votemos o PL nº 30, que é do Ministério das
Cidades. O Coordenador do nosso partido na Comissão, Deputado Nelson Meurer, acabou de
se retirar, mas disse que gostaria que esse projeto de lei fosse incluído e o acordo, ampliado. O
PP admite ampliar o acordo, desde que o PL nº 30 seja incluído.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Votaremos o Aviso nº 7, do Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Voltamos ao 42, item 1. Já foi lido.
Declaro inadmitidas as Emendas nº 03, 05 e 08, sugeridas pelo Relator, conforme

estabelecido no art. 8º, letra “o”, do Regulamento Interno.
Em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Item nº 11 da Pauta nº 32.
Requerimento do Deputado Rafael Guerra, que solicita realização de audiência pública

para discussão da proposta orçamentária do Ministério da Saúde para o ano de 2006. Autor:
Deputado Rafael Guerra, que não está presente.

Em discussão o requerimento de autoria do Deputado Rafael Guerra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não temos dificuldade com relação ao

requerimento do Deputado Rafael Guerra nem com relação à vinda do Ministro, desde que não
haja convocação. Espero que haja acordo de que votaremos algumas questões. Não podemos
chamar o Ministro e não votar os créditos do Ministério. Particularmente, quero acertar essa
questão. Caso contrário, não há acordo.

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

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, parece-me que não estamos
entendendo o que estamos votando. Não existe convocação do Ministro. Esse requerimento é
imaginário. Existe um convite ao Ministro da Saúde para que compareça a esta Comissão.
Trata-se de um convite da Frente Parlamentar da Saúde — volto a repetir —, porque o Ministro
quer vir à Comissão de Orçamento para convencer os Srs. Deputados da necessidade da
regulamentação da PEC nº 29. É um movimento desta Casa. O Ministro virá na hora que
quiser, mas a vontade dele é vir amanhã. Então, não há o que discutir.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Mesmo porque o requerimento é
convidando.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O convite é para discutir o Orçamento de 2006,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra a Deputada Rose de
Freitas.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, a Deputada Laura observou
muito bem que não há intenção de ninguém, inclusive do Ministro, de não comparecer a esta
Comissão. Ao contrário, S.Exa. virá com boa vontade.

Entendo a preocupação do Deputado Gilmar. Discutir as prioridades do Ministério é
uma questão de bom senso, senão convidaremos o Ministro para falar sobre o Orçamento de
2006 sem ter resolvido algumas questões básicas que dizem respeito até ao Orçamento de
2005. Não estou falando em nome do Ministro, mas, pelo seu sentimento, S.Exa. está à
disposição para comparecer a esta Comissão e prestar esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Anivaldo
Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Tenho convicção de que o Ministro quer vir. Ao
chegar a esta Comissão, tenho certeza de que trará muitas informações importantes para
subsidiar o nosso dia-a-dia e as decisões do Orçamento de 2006.
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Sr. Presidente, votemos o requerimento e logo depois o PL nº 16.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero fazer a proposta ao

PSDB e ao PFL de discutir a questão da Saúde. Como bem disse a Deputada Rose, o Ministro
virá aqui debater problemas de 2006. Espero que deixem de obstruir os recursos da Saúde de
2005. Senão, é contraditório. Como o Ministro virá aqui falar de mais recursos, se mandou
recursos para cá, mas não foram votados? Não consigo entender essa incoerência.
Particularmente, votarei.

Proponho um acréscimo ao requerimento: que junto com o Ministro fossem convidados
pelo menos 3 Secretários Estaduais para falar também sobre os recursos da Saúde. Seriam os
de Minas Gerais, do Rio e de mais um Estado do Nordeste. Se não discutirmos a questão da
saúde como um todo, não resolveremos o problema. Os Secretários também devem participar.
Posteriormente à votação desse requerimento, votaremos todos os créditos vinculados à área
da saúde. Se queremos mais recursos, devemos também resolver os problemas de 2005.

Esse é o encaminhamento que faço.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, não concordo. Faça um

requerimento para os outros. Quero que se vote o nosso requerimento. Aliás, votei o nº 42 na
pressuposição do acordo que está firmado de votar este. Não tendo acordo, acaba-se a sessão e
pede-se verificação de quorum.

Não tenho medo de discutir, Deputado Gilmar. Temos medo de que a palavra não seja
cumprida. V.Exa. não a cumpriu conosco. A discussão é salutar. Traga o Ministro aqui. Se os
outros secretários querem e precisam vir, faça um outro requerimento para eles. Não há
problema nenhum. Aprovaremos outro requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Gilmar, o convite é para
o Ministro comparecer aqui numa audiência pública. Em audiência pública, vem quem quiser.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Quero fazer uma sugestão alternativa. Com
certeza, o Deputado Rafael Guerra e todos nós da Frente Parlamentar da Saúde, especialmente
PSDB e PFL, temos o mesmo objetivo: acelerar a votação da regulamentação da PEC nº 29,
matéria que já está em ponto de plenário, digamos assim.

Sr. Presidente, o Ministro da Saúde seria convidado. Ninguém falará quando o Ministro
da Saúde falar. Poderíamos convidar a estar conosco numa reunião como esta os Presidentes
do CONASS, Conselho de Secretários Estaduais, e do CONASEMS, Conselho de Secretários
Municipais, os 2 conselhos que tratam especificamente da Saúde. Faríamos um convite formal
ao Conselho Federal de Medicina, mas não para falar, apenas para participar da reunião, como
fórum aberto que é. Não é debate. Fala o Ministro. Os outros estarão presentes apenas como
uma deferência da Comissão de Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Anivaldo
Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, não tenho nenhuma restrição a
trazer as demais pessoas. Só quero que se vote esse requerimento em separado. Faça o
requerimento convocando as outras pessoas. Concordo e voto o requerimento agora também.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, V.Exa., de ofício, pode
simplesmente convidar as entidades representativas da Saúde a estarem conosco na Comissão
de Orçamento quando da vinda do Ministro. Depois posso passar a relação a V.Exa.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, aceito. Pode-se votar o
requerimento do Ministro, mas quero também a aprovação, por esta Comissão, da vinda dos
Secretários Estaduais, para que façamos o mesmo debate que faremos com o Ministro. Peço o
apoio do PSDB e do PFL. Se querem realmente debater, que votem também hoje esse
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Gilmar Machado,
apresente requerimento para constar em pauta. O Deputado Anivaldo Vale já disse que vota.

Em votação o requerimento na Câmara.
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Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, antes de votar o nº 16,

votaremos o outro requerimento que está sendo redigido neste momento. Enquanto isso,
V.Exa. poderia responder a nossa questão de ordem, porque a bancada do Paraná está me
cobrando se V.Exa. deixará apresentar emendas até segunda-feira.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Laura Carneiro, a
apresentação de emendas fica prorrogada até terça-feira, quando do término das sessões da
Câmara e do Senado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. é um anjo.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, queria solicitar de V.Exa.

que incluísse, se for consenso, o Projeto de Lei nº 30, do metrô de Recife.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, há um acordo.

Votaremos primeiro o objeto de acordo. A seguir, submeteremos o de V.Exa.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Que votássemos depois os nºs 30 e 31, se

possível.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, quero dar uma boa notícia ao PSDB e

ao PFL. Acabei de falar com o Ministro Saraiva Felipe, que estava no Rio Grande do Sul. S.Exa.
disse que, da parte dele, não há problema nenhum em vir a esta Comissão. Ao contrário,
S.Exa. terá prazer muito grande em fazê-lo. Mas há alguns companheiros do PMDB que acham
que a Comissão deve fazer um gesto de confiança ao Ministro.
 O PMDB está de acordo com a vinda do Ministro, desde que votemos hoje o Projeto nº
61. Não há inconveniente nenhum, por parte do PSDB e do PFL, de votarmos esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do projeto ainda não foi
entregue à Comissão.

(Não identificado) - Ficaria para terça-feira. Pode ficar em pauta para terça-feira.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Então, ficaria em pauta para terça-feira.
Está acordado, o Ministro garante que virá à Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem de entregar o parecer até

sexta-feira.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, há o requerimento dos

Secretários.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Requerimento nº 7, do Deputado

Gilmar Machado.
“Requeiro o convite aos Secretários Estaduais de Saúde

para debater o orçamento de 2006.”
Todos os Secretários?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Depois vamos listar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os que vierem, não é?
Em votação a inclusão na pauta.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Requerimento nº 7, do Deputado Gilmar Machado, que pede sejam

também convidados os Secretários de Saúde dos Estados.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Esse requerimento vai ser discutido na próxima

terça-feira?
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está sendo discutido agora.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Estou perguntando se esse requerimento dos

Secretários vai ser discutido na próxima terça-feira ou votado agora.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não tem problema, pode votar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, não sei se ficaram o Conselho

Federal de Medicina, o CONASS e o CONASEMS.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pauta nº 31, Item nº 2.
Projeto de Lei nº 16.
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda e do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e de Operações Oficiais de Crédito, crédito
suplementar no valor de 46 milhões, 893 mil, 589 reais para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente.”

A Relatora é a Deputada Rose de Freitas, a quem concedo a palavra.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, o Exmo. Sr. Presidente da

República, com fulcro no art. 61 da Constituição Federal, por meio da Mensagem nº 68/2005,
nº 415/2005 na origem, submete à apreciação do Congresso Nacional, Projeto de Lei que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da
Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e de Operações Oficiais de
Crédito, crédito suplementar no valor de 46 milhões, 893 mil, 589 reais.

A Exposição de Motivos nº 113/2005-MP, de 24 de junho de 2005, do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, esclarece que:

“a) - a parcela de 4 milhões, 968 mil, 589 reais, proposta
para o Ministério da Fazenda, destina-se à conclusão da
construção do edifício do Banco Central do Brasil em Curitiba,
utilizando como fonte cancelamentos de dotações do próprio Banco
Central;

b) - a parcela de 1 bilhão, 634 milhões de reais, prevista
para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, tem por objetivo apenas alterar a classificação do Grupo
de Natureza de Despesa (GND) de 3 - Outras Despesas Correntes
para 4 - Investimentos, da ação ‘Estruturação de Núcleos
Produtivos do Segmento Artesanal’;

c) - a parcela de 40 milhões, 291 mil destina-se à concessão
de financiamentos para modernização da administração fiscal dos
Estados no âmbito das Operações Oficiais de Crédito, sob
supervisão do Ministério da Fazenda, utilizando como fonte o
mesmo montante que estava alocado para o financiamento da
gestão administrativa e fiscal dos Municípios”.

O projeto, Sr. Presidente, recebeu 17 emendas. Lerei apenas o voto final.
Em relação às emendas apresentadas, verificamos que solicitam remanejamento de

recursos para finalidades diversas, descritas em meu relatório.
Ao analisar as proposições acima apresentadas, verificamos que várias emendas

solicitam elevação de despesas primárias, apontando compensação financeira, o que
compromete a meta do superávit primário constante da LDO de 2005.
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Sr. Presidente, descrevo as emendas que solicitam direcionamento dos recursos objeto
do crédito para os Municípios específicos, o que demandaria a criação de novos subtítulos, o
que seria impossível nesse projeto de lei.

Diante do exposto, recomendamos que o Presidente declare a inadmissibilidade das
Emendas de nºs 00005 a 00007 e 00011 a 00017.

Votamos pela rejeição das Emendas 00001 a 00004 e 00008 a 00010 e pela aprovação
do Projeto de Lei nº 16, de 2005, na forma proposta pelo Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado.
Declaro inadmitidas as Emendas 5 a 7, 11 a 17, sugeridas pela Deputada Relatora,

conforme estabelecido no art. 8º, letra “o”, do Regulamento Interno da Comissão.
A matéria está em discussão.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, o PL nº 16 é importante. Na

verdade, ele cancela o Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados, quer
dizer, suplementa e cancela a parte que os Municípios não utilizaram ainda do financiamento,
inclusive o externo.

Portanto, o projeto é meritório.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, reputo esse projeto importante.

Ele está no rol das obras irregulares, não concluídas, inacabadas. Fui Relator nesta Comissão
e tive oportunidade de conhecer essa obra no Paraná.

É oportuno votarmos esse projeto — já deveria ter sido votado há mais tempo —, a fim
de que aquela obra, importantíssima para o País, para o Banco Central e até para sua
segurança, seja concluída. Mais do que isso, agrada-me quando a Relatora apresenta as
emendas que serão inadmitidas e rejeita as demais. O projeto não é mutilado em nada.

Somos pela aprovação do projeto, honrando o acordo que fizemos de votarmos na
manhã de hoje.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Pauta 32, item 9.
Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 43, de 2005, que “Encaminho ao

Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 855, do TCU, bem como do relatório e do voto que o
fundamentaram sobre o levantamento de auditoria realizada nas obras de Expansão do Sistema
de Trens Urbanos de Teresina/PI”.

O Relator é o Senador Romero Jucá. Como S.Exa. está ausente, peço ao Deputado
Gilmar Machado que leia o relatório.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, trata-se do Acórdão nº 855, de
2005, com o relatório e o voto sobre o levantamento de auditoria realizada nas obras de
Expansão do Sistema de Trens Urbanos de Teresina.

“Voto.
Ante o exposto, e considerando que o Acórdão ora em tela,

objeto do Aviso nº 43, reforma a Decisão exarada no Acórdão nº
855, de 2005, do TCU, encaminhado pelo Aviso nº 24, de 2005,
propomos que seja aprovado o projeto de decreto legislativo, na
forma apresentada em anexo.”
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O relatório em anexo do presente decreto legislativo libera a execução física,
financeira e orçamentária do trecho relativo ao Ramal Bandeira no Contrato AT-N
30/87, relativo ao empreendimento Expansão do Sistema de Trens Urbanos de
Teresina, Piauí, no Estado do Piauí.

“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizada a execução física, financeira e

orçamentária do trecho relativo ao Ramal Bandeira no Contrato AT-
N 30/87, constante do empreendimento “Expansão do Sistema de
Trens Urbanos de Teresina, Piauí.

Parágrafo Único. Determina-se ao Tribunal de Contas da
União que proceda ao acompanhamento da obra.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2005.”
Era o que tinha a ser relatado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Pergunto às Lideranças, Anivaldo Vale, Laura Carneiro e Gilmar Machado...
O item 30 refere-se ao relatório do Deputado Dornelles. Sobre o PL nº 30.
(Não identificado) - Sr. Presidente, acho melhor discuti-lo na semana que vem.
Já disse ao Deputado Dornelles que semana que vem discutiremos esse projeto de lei,

que recebeu várias emendas, e temos de discuti-las.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há acordo para votação.
Antes de encerrar a reunião...
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, antes de fazer a

convocação, parabenizo V.Exa. por ter estendido o prazo de emendas até terça-feira. Por essa
razão, vamos com a matéria fática fechar esses relatórios.

Pondero que a reunião seja feita na quarta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, a próxima reunião será

quarta-feira, às 14h30min.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, gostaria que a reunião fosse

na terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Gilmar Machado,

terça-feira é o último dia para apresentação de emendas.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O prazo foi prorrogado?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim. Foi prorrogado de sexta-feira

para terça-feira.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ainda assim, Sr. Presidente, gostaria que

V.Exa. convocasse reunião para terça-feira, a fim de que pudéssemos organizar o trabalho da
Comissão para o final do ano, sobretudo no que diz respeito à votação de créditos.

O Ministro foi convidado, mas queremos organização: precisamos decidir se vamos ou
não votar créditos, se vai ou não continuar o processo de obstrução etc. Precisamos de
organização para entendermos como vai funcionar o trabalho.
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Peço a V.Exa. que convoque reunião para que possamos organizar o acordo de votação
de crédito, de avisos, e o restante dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Gilmar Machado, é
impraticável realizarmos reunião na terça-feira devido à falta de pessoal.

Faremos a reunião na quarta-feira, às 14h30min, logo após a reunião de Lideranças.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, gostaria que o Líder do

Governo estivesse presente na reunião sugerida pelo Deputado Gilmar Machado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Na próxima quarta-feira, às

14h30min, teremos reunião extraordinária e reunião dos Líderes, no gabinete do Presidente.
Está encerrada a reunião.


