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O SR. PRESIDENTE  (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
aberta a 24ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação da matéria constante da Pauta nº 35, de 2005.

Há quorum para deliberação na Câmara, mas não no Senado.
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, pelo que estou entendendo, não

há quorum regimental para o prosseguimento dos trabalhos. Solicito, portanto, a V.Exa. o
encerramento da reunião.

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, apelo ao Deputado Luiz

Carreira para que possamos dar continuidade aos trabalhos, pois estamos discutindo créditos
e outras matérias importantes. Assim, solicito a S.Exa. que nos permita aguardar a chegada
dos 2 Senadores que estão faltando para completar o quorum, os quais já se estão deslocando
para cá.

Há na pauta alguns créditos sobre os quais temos dificuldade de deliberar. O Governo
teve de editar uma MP sobre a área da saúde porque, se isso não fosse feito, os funcionários
não iriam receber os salários e tanto os Governos dos Estados quanto os Governos Municipais
teriam problemas. Há mais de 30 dias os créditos estavam aqui e não haviam sido votados. A
maioria dos créditos que aqui se encontram estão parados há mais de 1 mês; alguns, há mais
de 2 meses.

Está aqui o Presidente do IBGE, órgão que também está correndo o risco de ser
paralisado se não forem votados os créditos a ele relativos, que há 2 meses estão nesta
Comissão.

Portanto, faço um apelo aos colegas Parlamentares no sentido de que possamos avaliar
cada obra e verificar os créditos que estão aqui há muito tempo, descobrindo onde há
problemas, para podermos, então, resolver as questões pendentes.

Esses créditos não são de interesse apenas do Governo Federal. Os Governos dos
Estados também precisam dos recursos, assim como os Governos Municipais. Há uma pressão
nesse sentido. Se não votarmos as matérias que estão pendentes de deliberação, não restará ao
Governo alternativa que não editar medida provisória, e a responsabilidade será nossa. Depois,
não poderemos ir ao plenário criticar o Governo, dizendo que ele está editando medidas
provisórias. Nós precisamos ter consciência de que também temos de fazer nossa parte, e os
créditos estão ficando muito tempo aqui.

Portanto, Sr. Presidente, faço um apelo aos membros desta Comissão e, em especial, a
V.Exa., para que possamos suspender esta reunião e realizar outra, do Colégio de Líderes, para
buscarmos o entendimento.

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

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta é a
Comissão do diálogo. Tivemos, há pouco, um problema relacionado à Medida Provisória nº 268
e, infelizmente, o Presidente da República teve de editar outra medida provisória por conta da
questão da saúde.

Qual foi o problema da medida provisória? Por que foi editada? É bom que esta
Comissão fique ciente disso. Os hospitais brasileiros precisavam pagar o décimo terceiro
salário dos seus funcionários. Este PL está na Câmara dos Deputados há mais ou menos 90
dias e, infelizmente, a Comissão não o votou devido a alguns problemas. Então, o Governo foi
obrigado a editar uma medida provisória, pois, do contrário, não pagaria o décimo terceiro
salário dos funcionários.

Eu peço a compreensão dos companheiros da Comissão para que continuemos a
trabalhar, a fim de votarmos esses PLs e possibilitarmos que este Colegiado realmente comece
a estudar e a discutir o Orçamento.
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É um apelo que faço aos Srs. Líderes, em particular ao Deputado Pedro Novais, grande
liderança do PMDB; ao Deputado Luiz Carreira, grande liderança do PFL; ao Deputado José
Chaves, de Pernambuco, grande liderança do PTB, Parlamentar que muito admiramos —
imaginem o povo pernambucano; ao Deputado Bismarck Maia, grande liderança do PSDB; e ao
Deputado Anivaldo Vale, grande líder dos líderes.

Precisamos votar.
Tenho certeza, Deputado Geraldo Resende, grande Líder do PPS, e Deputado Zé

Gerardo, do PMDB, de que estamos chegando a um consenso com o intuito de votarmos e
darmos andamento aos trabalhos desta Comissão. Precisamos chegar a um denominador
comum. Tenho certeza de que o PMDB, por meio do seu grande Líder, Deputado Pedro Novais,
vai dizer que o partido está favorável à continuação dos trabalhos de hoje nesta Comissão.

Muito obrigado.
(Não identificado) - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que peça silêncio a todos os

presentes no auditório para podermos ouvir e entender melhor o que dizem os oradores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Não identificado) - Sr. Presidente, gostaria de saber se V.Exa. vai deliberar sobre a

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, mais uma vez reitero a disposição

do PSDB de sempre continuar colaborando com a Comissão.
Mas preciso externar, com profunda preocupação, a iniciativa tomada na quarta-feira

pelo Governo e publicada na sexta-feira por meio de medida provisória. É a segunda vez que
isso ocorre com relação à área da saúde, o que vejo com preocupação, porque revela profunda
desconsideração com os membros desta Comissão.

Creio que o atual Governo esteja equivocado. Ele parece preferir editar medidas
provisórias, prática condenada no passado pelas pessoas que o compõem. Antes havia os
decretos leis, e depois foi criada toda essa burocracia para a medida provisória, em
atendimento à reivindicação do PT, especialmente do Sr. José Genoino, Líder do partido na
época. Talvez seja mais fácil o Governo pegar essa lista de créditos e editar uma única medida
provisória, com uma só assinatura, em vez de gastar tinta com as outras, e acabar com a
Comissão de Orçamento, porque se recusa a discutir democraticamente o interesse de toda a
sociedade brasileira.

Partilho com V.Exa. e com todos os pares desta Comissão a preocupação de ver essa
dura medida, essa medida de força tomada contra a Comissão de Orçamento.

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

Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, apelo a V.Exa. para que suspenda

esta reunião e convoque outra, com os representantes das Lideranças, para chegarmos a um
entendimento sobre o impasse que o próprio Governo e o Ministro da Saúde criaram.

Do contrário, se houver pedido de verificação de quorum, a reunião será encerrada.
Portanto, medida menos extrema seria a suspensão da reunião, de forma que, em vez de
encerrada, seria apenas adiada para outro momento.

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

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, eu já havia solicitado o
encerramento da reunião. Já se passaram 10 minutos após as 15 horas, e, portanto, foi
extrapolado o prazo de 30 minutos de prorrogação. Por isso, gostaria que V.Exa. encerrasse os
trabalhos, conforme prevê o Regimento. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Embora haja, agora, número
regimental na Câmara e no Senado, em face do impasse surgido, convoco reunião dos
Coordenadores de bancada e das Lideranças.
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Suspenderei esta reunião por 1 hora.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, V.Exa. vai suspender a reunião

por quanto tempo? Por 1 hora? Não, não concordei com isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos ver se chegamos a um

entendimento, especialmente sobre essa questão da medida provisória. Se chegarmos a um
entendimento... (Pausa.)

Convoco reunião de Líderes para amanhã, às 14h30min, na sala de reuniões da
Presidência.

Esta reunião, que será suspensa, terá continuidade na quinta-feira, às 10 horas.
Está suspensa a reunião.

(É suspensa a reunião.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a reunião nº 24
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das
matérias constantes da Pauta nº 35/2005.

Há quorum para deliberação nas duas Casas.
Passa-se à apreciação da ata da 6ª sessão extraordinária, realizada em 30 de novembro

e em 1º de dezembro de 2005.
Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura da ata por ter sido

distribuída antecipadamente.
Não havendo quem queria discuti-la, conforme o estabelecido na alínea “f “do art.  8º do

Regimento Interno da Comissão, declaro-a aprovada.
Expediente
Solicito ao Deputado Claudio Cajado que faça a leitura do Expediente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Correspondência recebida interna:
1) Ofício nº 530, de 1º de dezembro, do Deputado Geraldo Resende, solicitando verba

para  construção do Hospital de Referência, pleito da Associação das Vítimas do Césio 137.
2) Ofício nº 30, de 1º de dezembro, do Pastor Frankembergen, solicitando que sejam

desconsiderados cancelamentos em emendas individuais.
Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão:
1) Ofício nº 265, de 15 de novembro, do gabinete do Deputado Josué Bengtson.
Expediente solicitando a alteração da modalidade de aplicação de emendas dos

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

1) Ofício nº 104, de 1º de dezembro, do Deputado Jorge Gomes.
2) Ofício nº 81, de 1º de dezembro, do Deputado Josias Quintal.
Expediente solicitando a retificação de emendas apresentadas ao Projeto de Lei

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

- Ofício nº 255, de 30 de novembro, do Senador Heráclito Fortes.
- Ofício nº 161, de 30 de novembro, do Deputado Zenaldo Coutinho;
 - Ofício nº 256, de 1º de dezembro, da Deputada Dra. Clair Martins.
 Expediente de 1º de dezembro, do Deputado Inocêncio Oliveira.
 - Ofício nº 216, de 1º de dezembro, do Deputado Silas Câmara, Coordenador da

bancada do Amazonas.
 - Ofício nº 82, de 1º de dezembro, da Deputada Elaine Costa.
 - Ofício nº 14, de 1º de dezembro, do Deputado José Pimentel.
 - Ofício nº 108, de 1º de dezembro, do Deputado Dr. Rodolfo Pereira.
 - Ofício nº 82, de 30 de novembro, do Deputado Fernando Ferro.
 - Ofício nº 259, de 30 de novembro, da Senadora Heloísa Helena.
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 - Ofício nº 45, de 1º de dezembro, do Deputado Alceste Almeida, Coordenador da
bancada de Roraima.

- Ofício nº 261, de 1º de dezembro, da Senadora Heloísa Helena.
 - Ofício nº 93, de 1º de dezembro, do Deputado José Priante.
 - Ofício nº 184, de 1º de dezembro, da Deputada Kátia Abreu.
 - Ofício nº 58, de 1º de dezembro, do  Deputado Renato Cozzolino.
- Ofício nº 159, de 2 de dezembro, do Deputado Vicente Cascione.
 - Ofício nº 226, de 2 de dezembro, do Deputado Bismarck Maia.
 - Ofício nº 82 e 86, de 5 de dezembro, do Deputado Júnior Betão.
 - Ofício nº 188, de 5 de dezembro, encaminhado por fax, do Senador  Reginaldo

Duarte.
 - Ofício nº 857, de 5 de dezembro, do Senador Tião Viana.
 - Ofícios nºs 55 e 56, de 2 de dezembro, do Deputado Babá.
 - Ofício nº 707, de 6 de dezembro, do Coordenador da bancada de Goiás,  Deputado

Jovair Arantes,
- Ofício nº 448, de 6 de dezembro, do Deputado Osório Adriano
- Ofício nº 137, de 6 de dezembro, da Deputada Maninha.
- Ofício nº 835, de 6 de dezembro, do Deputado Adelor Vieira.
- Ofício nº 9102, de 6 de dezembro, do Deputado Sandro Mabel.
 Expediente de 5 de dezembro, do Coordenador da bancada do Espírito Santo,

Deputado Manato.
- Ofício nº 124, de 6 de dezembro, do Deputado Gustavo Fruet.
- Ofício nº 95, de 6 de dezembro, do Deputado Jair Bolsonaro.
- Ofício nº 196, de 6 de dezembro, do Deputado José Mentor.
- Ofício nº 6, de 6 de dezembro, do Deputado Aldo Rebelo.
. Ofício nº 498, de 1º de dezembro, encaminhado pelo 1º 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:

- Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2005-CN: Obras de Expansão do Sistema de
Trens Urbanos de Teresina, Piauí — Tribunal de Contas nº 005.208/2005-3.

Expediente indicando membro ao Comitê de Avaliação de Emendas ao Projeto de Lei
Orçamentária para 2006:

- Ofício nº 184, de 7 de dezembro, dos Senadores Arthur Virgílio, Líder do PSDB e José
Agripino, Líder do PFL, indicando a Senadora Lúcia Vânia.

II) Correspondência recebida externa:
1) Aviso nº 7.153-GP/TCU, de 30 de  novembro, do Presidente do Tribunal de Contas da

União, que encaminha a atualização das informações remetidas por meio do Aviso nº 1.440-
SGS-TCU-Plenário, de 21 de setembro de 2005, relativas às obras em que foram constatados
indícios de irregularidades graves.

2) Ofício nº 82, de 24 de novembro, do Presidente da Associação da Comunidade Nossa
Senhora de Fátima do Rio Tarumã-Mirim, encaminhando cópia do Processo nº 000540/2003 e
abaixo-assinado solicitando conclusão da via de acesso à comunidade.

3) Aviso nº 565, de 1º de dezembro, do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Roberto Rodrigues, solicitando recomposição da proposta orçamentaria do
FUNCAFÉ para o exercício de 2006.

4) Ofício nº 5.537, de 29 de novembro, do Diretor-Executivo do Ministério da Saúde,
José Menezes Neto, informando o atendimento às solicitações do Deputado Salvador Zimbaldi.

Aviso/SGS do Tribunal de Contas da União, encaminhando à Secretaria-Geral da Mesa
do Senado Federal para autuação e posterior encaminhamento à Comissão na forma do Aviso
do Congresso Nacional:

Aviso-SGS, de 30 de novembro de 2005:
- Aviso nº 2.248/2005 (Acórdão nº 2.088/2005): Barragem de Congonhas, no Estado de

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

 Avisos SGS, de 30 de novembro de 2005:
1) Aviso nº 2.293/2005 (Acórdão nº 2.090/2005): Prefeitura Militar de Brasília — PMB

— Ministério da Defesa — Instrução militar e adestramento do Exército Nacional.
2) Aviso nº 2.301/2005 (Acórdão nº 2.070/2005): Alteração do critério adotado pelo

Tribunal de Contas da União na prestação de contas de 2000 para o limite da despesa total e
de pessoal do MPDFT.”

Está lido, Sr. Presidente, o expediente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lido o expediente, comunico à

bancada das 2 Casas que, na 6ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 1º de dezembro, o
Deputado Virgílio Guimarães apresentou recurso interposto pelos coordenadores das bancadas
estaduais da Região Sudeste solicitando o recebimento, pela Secretaria da Comissão, das
emendas da bancada regional do Sudeste destinadas à proposta orçamentária de 2006 —
Projeto de Lei nº 40, de 2005.

A matéria foi submetida à Assessoria e devidamente estudada. Em face do inciso III, art.
25, da  Resolução nº 01, de 2001, alterada pelas Resoluções nºs 1, 2 e 3 e Ofício nº 824, de
2004, eu indeferi a solicitação.

Portanto, será encaminhado ao Presidente do Congresso para que tome a deliberação
final, em virtude de que o recurso está em desacordo com o critério de emendas estabelecido
para a Casa, que é com o mínimo de um terço de assinaturas. E só tem 4 assinaturas.

Há também emendas da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência.
Essa Comissão de Controle encaminhou emendas para esta Casa.  A Presidência solicitou nota
técnica da Consultoria da Câmara e do Senado, em virtude de que esta Comissão Mista de
Controle das Atividades de Inteligência ainda não está regulamentada no contexto das
Comissões do Congresso.

Portanto, foi emitida nota técnica conjunta.
Em face disso, peço ao Deputado Cajado que faça sua leitura para que a Comissão tome

conhecimento.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO -  Leio o seguinte:

“1- INTRODUÇÃO
Por meio do Ofício nº 133, de 1º de dezembro de 2005, a

Secretaria da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização (CMO) solicita nota técnica conjunta das Consultorias
de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
acerca da competência de iniciativa da Comissão Mista de Controle
das Atividades de Inteligência (CCAI) para apresentar emendas em
matérias de natureza orçamentária.

2. ANÁLISE
2.1. A Comissão Mista de Controle das Atividades de

Inteligência (CCAI)
A Comissão Mista de Controle das Atividades de

Inteligência (CCAI) tem sua atuação respaldada no art. 6° da Lei n°
9.883, de 7 de dezembro de 1999, que institui o Sistema Brasileiro
de Inteligência (...).

Sobre a competência da CCAI, verifica-se que tramita no
Congresso Nacional o Projeto de Resolução   nº 8/2001-CN, do
Deputado Luiz Carlos Hauly, que ‘Dispõe sobre as finalidades,
composição e funcionamento da Comissão Mista de Controle das
Atividades de Inteligência (CCAI), órgão de controle e fiscalização
externos da atividade de inteligência (...).

No que diz respeito à matéria orçamentária, o art. 8º do
citado Projeto de Resolução estabelece:
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‘Art. 8°  Cabe, ainda, à CCAI:
I - analisar a parte da proposta orçamentária e da execução

orçamentária dos órgãos da administração direta ou indireta e as
propostas de créditos adicionais, destinados ao custeio de
atividades de inteligência, contra-inteligência ou correlatas, ou ao
investimento em programas de inteligência, correlatos, em especial
dos órgãos civis (...);

II - a CCAI poderá apresentar emendas ao parecer
preliminar do Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual
relativas às matérias constantes dos incisos I a lI, ao caput do art.
7º.

2.2 As normas que regulamentam o processo orçamentário.
O emendamento aos projetos sobre matéria orçamentária

está previsto na Constituição Federal de 1988 — CF/88, §§ 2° e 3°
do art. 166. A Carta, no entanto, não estabelece competência de
iniciativa de tais emendas.

O processo de apreciação e votação dos projetos de lei de
natureza orçamentária, bem como a competência das Comissões
Permanentes para apresentação de emendas constam do art. 25 da
Resolução nº 01/2005-CN (...).

Em relação a esse dispositivo, historicamente tem
prevalecido o entendimento de que as Comissões Mistas
Permanentes não podem apresentar emendas aos projetos de lei
orçamentária. Reforça essa tese o fato de que desde a edição da
Resolução nº 01/2001-CN a Comissão Parlamentar Conjunta do
MERCOSUL e a própria CMO nunca apresentaram emendas.

Contudo, não se pode desconhecer que o mencionado inciso
I do art. 25 possibilita mais de uma interpretação. Em virtude da
conjunção aditiva "e”, poderiam estar inseridas na faculdade de
apresentar emendas: (a) somente as Comissões Mistas
Permanentes (que são as Comissões formadas pelo Senado e pela
Câmara); (b) somente as Comissões Permanentes do Senado e as
Comissões Permanentes da Câmara; e (c) numa interpretação mais
extensiva, todas as Comissões Permanentes em que Senado e/ou
Câmara estejam representados.

No entanto, tratando-se de interpretação extensiva ou
analógica que inova o entendimento da Comissão, entende-se que
sua adoção dependerá de elucidação preferencialmente por meio de
alteração congressual da Resolução nº 01, de 2001, ou, a juízo do
Presidente da CMO, em decisão de questão a ser formulada no
âmbito da CMO.

Nesse diapasão, entende-se legitima a pretensão de
comissões mistas permanentes virem a apresentar emendas à
proposta orçamentária e mesmo aos correspondentes créditos
adicionais.

No caso da Comissão Mista de Controle das Atividades de
Inteligência (CCAI), todavia, tal exercício vê-se condicionado à
apresentação do ato formal de sua constituição, nos termos fixados
no caput do art. 6º da Lei nº 9.883, de 7 dezembro de 1999,
porquanto não é possível satisfazer a condição presente no art. 25,
I, da Resolução nº 01/2001-CN, da verificação da observância das
‘matérias que Ihes sejam afetas regimentalmente no Congresso
Nacional’, ainda que, de lege ferenda, tramite nas Casas o Projeto
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de Resolução nº 08/2001-CN, do Deputado Luiz Carlos Hauly, que
‘Dispõe sobre as finalidades. composição e funcionamento da
Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI).

3. CONCLUSÃO
Conclui-se que a Resolução nº 01/2001-CN e alterações,

que regulam o processo de apreciação e aprovação dos projetos de
lei relativos a matéria orçamentária, não estabelecem competência
nem vedação expressa para as Comissões Mistas Permanentes
apresentarem emendas aos projetos de lei dessa natureza.

A interpretação que até hoje tem prevalecido exclui as
Comissões Mistas Permanentes do abrigo do dispositivo.

Uma interpretação extensiva ou analógica que venha a
ampliar a competência de órgãos do Legislativo para apresentação
de emendas dependerá, a juízo do Presidente da CMO, de decisão
de questão a ser formulada no âmbito da CMO.

No caso da Comissão Mista de Controle das Atividades de
Inteligência (CCAI), todavia, tal exercício vê-se condicionado à
apresentação do ato formal de sua constituição, nos termos fixados
no caput do art. 6 da Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999,
porquanto não é possível satisfazer a condição presente no art. 25,
I, da Resolução nº 01/2001-CN, da verificação da observância das
‘matérias que Ihes sejam afetas regimentalmente no Congresso
Nacional’, ainda que, de lege farenda, tramite nas Casas o Projeto
de Resolução nº 08/2001- CN, do Deputado Luiz Carlos Hauly, que
dispõe sobre as finalidades, composição e funcionamento da
Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI).

Assim sendo, sugere-se levar a matéria ao conhecimento do
Presidente ou do Plenário da CMO, instância que parece ser a mais
adequada para se manifestar sobre o tema, no caso em que se
deseje ampliar a interpretação hoje dada ao dispositivo que
estabelece as competências para emendamento.

Brasília, 6 de dezembro de 2005”.
Assinam o parecer o Diretor da COFF/CD, Sr. Eugênio Greggianin, e o Consultor-Geral

da CONORF/SF, Sr. Fábio Gondin.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lida a nota técnica e em face do

que ela opina, esta Presidência indefere o pedido da Comissão e submete ao Plenário a sua
decisão.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados.
Aqueles Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara.

 Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permane çam como estão. (Pausa.)
Aprovada no Sendo.
Há ainda matéria urgente sobre o Orçamento de 2006, que o Deputado Carlito Merss,

Relator do Orçamento, comunica à Casa. É a constituição do Comitê de Avaliação da Receita,
de acordo com a faculdade prevista no Item 44 do parecer preliminar do Relator-Geral.

O Comitê de Avaliação indicado pelo Relator-Geral do Orçamento é constituído pelos
seguintes componentes: Deputado Nazareno Fonteles, Deputada Rose de Freitas, Deputado
Ronaldo Dimas, Deputado Luiz Carreira e Deputado Benedito de Lira, Deputado Alex Canziani
e Deputado Humberto Michiles.

Declaro aprovado o Comitê.
Ordem do Dia.
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Pauta nº 35.
Apreciação do relatório do Deputado aos seguintes projetos.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, Deputado Machado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Questão de ordem, Sr. Presidente.

“Art. 29 ..................................................................
...............................................................................
§ 2º.  No curso da sessão, verificada a presença de

Senadores e d Deputados em número inferior ao mínimo fixado no
art. 28, o Presidente encerrará os trabalhos, ex-officio ou por
provocação de qualquer Congressista”.

Comprovadamente não existem 28 Parlamentares.
Estou solicitando a V.Exa. que, em respeito ao § 2º do art. 28 do Regimento, encerre os

trabalhos da sessão.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, em vez de encerrarmos a sessão,

eu sugiro a V.Exa., e peço a compreensão do Deputado Machado e demais pares presentes, a
suspensão da sessão até terça-feira, em virtude da evidente falta de quorum, para, na terça-
feira, votarmos os PLs que fazem parte da pauta.

É a sugestão que faço.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Machado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Sr. Presidente, apenas para dar

algumas explicações do porquê disso tudo.
O Deputado João Leão disse:"Porque não estão atendendo a um pedido seu".   Não é

isso. A questão é mais grave. Represento o meu Estado nesta Casa e o Governo Federal vem
prejudicando o Estado de Sergipe. Age politicamente numa questão que não tem nada de
política. Sinto-me na obrigação de, na condição de membro desta Comissão e representante de
Sergipe, preservar os interesses legítimos do meu Estado. Não fiz absolutamente nenhum
pedido ao Governo. Apenas que ele respeite Sergipe e trate o nosso Estado como trata todos os
outros do Brasil.

Sr. Presidente, acatei a sugestão atendendo à solicitação do Líder do PMDB. Então, não
haveria problema nenhum se V.Exa. suspendesse esta reunião e reabrisse os trabalhos na
próxima terça-feira.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Tenha V.Exa. a certeza, Deputado Machado, de que
de nossa parte Sergipe é um Estado co-irmão da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado. Em face de
haver pendências ainda sobre projetos... Pela ordem, Deputado Anivaldo.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, ratifico o nosso entendimento de
discutir e votar os créditos hoje. Agora, para votar na terça-feira, terá que haver realmente uma
decisão de votar esses créditos na terça-feira. Desenvolvemos um grande esforço e, numa
ampla discussão, fomos sensíveis ao chamamento do Presidente desta Comissão, o Senador
Gilberto Mestrinho, como forma de dar andamento aos nossos trabalhos.

Temos que definir um cronograma para o Orçamento. O PSDB não será obstáculo à
definição desse cronograma. Tínhamos uma posição fechada em relação a todo o País, e apenas
ao meu Estado, sobre a Lei Kandir.

A meu ver, esta Comissão e esta Casa têm de oferecer à sociedade brasileira um termo
conciliatório que venha satisfazer os interesses dos Estados e do Governo, trazendo para o
Orçamento a Lei Kandir regulamentada. Ou seja, disponibilizar os recursos de forma a que
todos participem e contribuir também para equilibrar a situação entre Receita Federal e
Estados e Municípios.

É a nossa posição.
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Obrigado.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra a Deputada Rose de

Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, numa das reuniões

anteriores, o Deputado Virgílio Guimarães, coordenador da Região Sudeste, que abrange os
Municípios dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, trouxe
questão relativa a um desentendimento havido entre o coordenador da bancada de São Paulo e
os demais Estados.

Foi feita e levada à consideração de V.Exa. uma solicitação por escrito, para que se
apreciasse e não deixasse de fora a proposta da Região Sudeste. Não sei se V.Exa. despachou,
ou se a equipe analisou, mas precisamos incluir o pleito desta Região, senão, sem dúvida, ela
será prejudicada por causa de um desentendimento entre coordenadores de bancadas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputada, a matéria foi
indeferida, mas houve recurso de ofício ao Presidente do Congresso.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Foi indeferida pela Comissão e cabe recurso
ao Presidente do Senado?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Do Congresso.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Obrigada.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, pela ordem!
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra, Deputado.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, apenas para fazer uma

sugestão a esta Presidência e aos integrantes da Comissão. Se a reunião for realmente
suspensa, que se convoque os Líderes para que se reunam antes de terça-feira a fim de tentar
um acordo em relação aos PLs que iremos votar.

É a sugestão que faço aos integrantes desta Comissão.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho ) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, já votamos alguns créditos na

Comissão. Consulto se há acordo para a votação desses créditos no plenário do Congresso.
Peço a sua colaboração e a do Líder do Governo para que a resolução que altera a

tramitação da matéria orçamentária seja aprovada pelas Mesas do Congresso, porque ela
deverá ser apreciada antes do Orçamento, no plenário do Congresso Nacional.

Portanto, se chegarmos à votação do Orçamento no plenário e essa resolução não tiver
sido apreciada, haverá obstrução. Deixo esse aviso, para que não haja surpresa.

Há 2 anos que vimos discutindo esse assunto. Não vejo nenhuma dificuldade em que o
relatório do Deputado Eduardo Gomes ou o do Senador Eduardo Siqueira Campos sejam
alterados ou até rejeitados em plenário, mas não mais posso admitir que não sejam apreciados
pelo Congresso Nacional.

Insisto com o Presidente Gilberto Mestrinho para que S.Exa. converse com o Presidente
Renan Calheiros a fim de reunir a Mesa do Senado e votar o relatório do Senador Eduardo
Siqueira Campos. A Mesa da Câmara deverá votar o relatório do Deputado Eduardo Gomes no
que diz respeito à reforma orçamentária, à nova tramitação das matérias orçamentárias.

Estou avisando para que não haja surpresa. Essa matéria deverá ser apreciada antes
da votação do Orçamento, sem o que haverá obstrução.

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 um apelo a V.Exa.,

aos Líderes e ao comandante João Leão.
Já está acordado que iremos suspender esta reunião e votar as matérias  terça-feira.

Porém, há outro problema em relação ao Orçamento: exatamente a situação do Comitê de
Receitas.
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Os relatores setoriais, para fechar seus relatórios — e estão presentes aqui vários deles
—, precisam conhecer os percentuais do bolo da correção da receita.

Quero aqui fazer um apelo. Não sei de que forma poderíamos acertar essa questão. Não
sei se o Relator-Geral poderia — e é a consulta que faço — fazer a distribuição dos recursos
para os relatores setoriais sem aprovar o relatório sobre as receitas. Acho que isso não é
possível. Diante disso, devemos achar uma saída.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Isso pode ser feito. O Relator-Geral tem um relatório
prévio e pode delinear quanto de receita pode contar para determinado item. Senão só vamos
aprovar esse orçamento, Deputado Gilmar, o ano que vem.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pois é, por isso estou pedindo uma solução.
Acho que isso não poderia ser feito. Por isso quero buscar um entendimento. Se não puder, Sr.
Presidente, quero fazer um apelo.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Podemos votar o relatório.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Comitê de Receitas se reuniu e já tem uma

proposta. Poderíamos votar hoje, já que não se trata de crédito. Se votarmos só na terça-feira,
os relatores setoriais só poderão entregar os seus relatórios na sexta-feira.

Temos de resolver essa questão hoje, para que, na terça-feira, os relatores entreguem
seus relatórios, senão não conseguiremos votar.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Nesse ponto V.Exa. tem total razão.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É o apelo que faço aos Srs. Líderes e aos

relatores setoriais, justamente os que têm mais responsabilidade e  maiores dificuldades.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de conceder a

palavra ao Deputado Anivaldo Vale, Deputado Gilmar Machado, esclareço que, como os
relatórios ainda não foram entregues à Comissão, também não foram distribuídas cópias aos
Parlamentares, o que impede a votação. Podemos fazer um apelo para S.Exas. entregarem seus
relatórios.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Todos os partidos têm membros no Comitê de
Receitas e conhecem o relatório. Os Deputados indicados podem falar em nome da bancada.
Sobre essa questão poderíamos chegar a um entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Gilmar Machado, o
relatório de reestimativa de receitas tem que ser votado pela Comissão, mas para isso ela tem
que tomar conhecimento do relatório.

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

Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero deixar registrada minha

preocupação sobre o que disse o Deputado Gilmar Machado. Primeiro, houve, sim, ontem uma
reunião dos membros do Comitê de Receitas. Parte desse trabalho depende ainda de outra
reunião, ainda hoje, com o Secretário da Receita, ou seja, com os técnicos da Receita Federal e
também de apreciação mais profunda do relatório.

O que pode ajudar, neste momento, é buscar junto aos membros do Comitê de Receitas
e com o Secretário da Receita Federal, a antecipação dessa reunião, para que, no final da
tarde, com os dados e o valor já consolidados, o Relator-Geral possa fazer a distribuição aos
relatores setoriais.

É a minha contribuição.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Essa matéria tem que ser decidida

pelo Relator-Geral, pelos membros do Comitê e o Secretário da Receita.
Há uma proposta para suspender esta reunião e reconvocá-la para terça-feira às 14h30

min.
A Presidência não pode, por sua conta, deliberar sobre o assunto. Tem que se ater às

Lideranças da Casa. Se elas concordarem, então será feito.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, peço a palavra.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

15

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

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, quero fazer um apelo aos Líderes.
Ontem, realizamos uma reunião produtiva na sala de V.Exa. Vários PLs foram discutidos e,
inclusive, houve acordo para votarmos vários deles. Poderíamos, então, votar alguns PLs a fim
de avançar na pauta.

Hoje mesmo, estive no Ministério de Desenvolvimento Social, onde a Secretária-
Executiva se referiu a uma preocupação daquela Pasta, pois, com a falta do dinheiro, irá faltar
leite no Nordeste.

Portanto, apelo aos Srs. Líderes. Várias matérias foram discutidas naquela reunião de
ontem. É importante para vários Estados e, principalmente, para o País avançar em algumas
matérias, em especial no PL nº 70.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, não há acordo
para votação hoje.

Consulto as Lideranças se concordam com a suspensão desta reunião e seu adiamento
para terça-feira, quando os entendimentos estarão concluídos e poderemos votar todos os
créditos.

Como não há oposição das bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
declaro aprovada a proposta de suspensão.

A reunião está suspensa e reconvocada para terça-feira às 14h30 min.

(É suspensa a reunião.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciados os trabalhos da
24ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para
deliberação das matérias constantes da Pauta nº 35, de 2005.

Antes de conceder a palavra aos oradores inscritos, quero prestar um esclarecimento
aos Srs. Deputados e Senadores. As emendas apresentadas por Parlamentar que estiver de
licença médica, no período, serão inadmitidas. Quanto às emendas apresentadas pelo titular e
o suplente, valerá a emenda  do titular. As demais serão inadmitidas, porque a emenda é por
mandato e não pelo simples exercício.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, concedo a palavra a

Sra. Deputada Laura Carneiro e, após, ao Sr. Deputado Virgílio Guimarães.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, com todo respeito que V.Exa.

merece, não julgo que esta Comissão possa funcionar no dia de hoje, tendo em vista,
inicialmente — todos nós somos Parlamentares, e isso já ocorreu na sessão da Câmara dos
Deputados —, o falecimento do nosso colega, o Deputado Ricardo Fiuza, que conhecemos e
respeitamos.

Por isso, requeiro a V.Exa., nos termos regimentais, seja em função do falecimento, seja
especificamente pela falta evidente de quorum, que encerre os trabalhos. Nós, da Comissão, na
sala ao lado, poderíamos fazer a nossa reunião de Líderes absolutamente fechada e não aberta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Em primeiro lugar, quero registrar meu
pesar e tenho certeza de toda a Comissão pelo passamento do Deputado Ricardo Fiuza. Meu
amigo pessoal há cerca de 20 anos, meu colega na Assembléia Constituinte e de tantos outros
Parlamentares, nosso companheiro. Peço a esta Comissão que manifeste esse voto de pesar.

Sr. Presidente, evidentemente, compete a V.Exa. dar continuidade ou não à reunião.
Qualquer que seja a decisão, o nosso pesar, a nossa solidariedade à família e ao povo de
Pernambuco permanecem imutáveis.

Aproveitando a presença do Líder do Governo, para chamar a atenção para pontos que
inseri em nome da bancada de Minas Gerais. Sou coordenador, Senador Fernando Bezerra, da
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bancada mineira, incluindo Deputados e Senadores. E tivemos algumas preocupações, uma
principal e 2 muito graves. Qual a questão considerada muito grave? Minas Gerais faz parte do
Nordeste para fins de políticas públicas há quase 50 anos. Não se admite a exclusão do Estado,
que faz parte do conjunto das mesmas regiões, das políticas públicas nordestinas. É uma
particularidade de Minas. Queiram aceitar ou não, não vamos abrir mão disso.

Quanto aos fundos constitucionais, diz a Constituição que, no que se refere a Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, Minas participa. A nossa Carta Magna diz também que Minas Gerais
participa do semi-árido nordestino.

Temos um convívio resolvido com o Nordeste. Em tamanho e população, somos, talvez,
o segundo Estado nordestino. Mas não queremos recursos proporcionais a isso. O percentual
de Minas é bem menor.  Nós aceitamos isso. Não há briga. Por Minas ser também do Sudeste,
ter regiões ricas, é de se supor que o Governo mineiro tenha recursos próprios para socorrer a
parte nordestina, o Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres do Brasil.

Repito: não vamos aceitar discriminação!
Sr. Presidente, pedi a palavra para fazer essa denúncia. O Senador Valdir Raupp

relatou o PL nº 51, que resolve esse assunto. Tiraram os recursos de Minas e simultaneamente
alocaram para Sergipe e uma parte para o Ceará. Não queremos criar briga com Ceará, nobre
Deputado Bismarck Maia, de jeito nenhum. Os recursos seriam de Minas, mas acredito que
esse PL já pode até ter criado uma expectativa. Não queremos. Fizemos uma emenda para dar
a metade. Pode até aumentar um pouco o repasse para o Ceará. Ficamos com menos da
metade. Não podemos aceitar o precedente, Deputado Bismarck Maia. Nós fazemos questão de
votar esse acordo firmado. E o Senador Valdir Raupp foi compreensivo. S.Exa. apresentou um
relatório. Eu apresentei um destaque para 100%; Minas: 20 milhões. Estávamos perdendo por
essa razão, Deputado Bismarck Maia. Não aceitamos dizer que Minas não faz parte do
Nordeste. Então, vamos deixar meio a meio. Não quero que volte tudo para Minas. Creio que
esse PL criou expectativa para obras no Ceará e Sergipe. Agora, não aprovar e depois o
burocrata vir dizer que não aplica também não aceitamos. Fazemos questão da inclusão do PL
nº 51, para que esse acordo, esse precedente não seja aberto. Se quiser, por meio de destaque,
diminuir a nossa participação, tudo bem. É injusto, mas tudo bem. Agora, não aceitamos que
esse acordo esteja consubstanciado na votação.

Fazemos questão da inclusão do parecer do Senador Valdir Raupp na Ordem do Dia
para que possamos votar por consenso. E o Nordeste também quer a companhia de Minas
Gerais.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, reforço o pedido da Deputada
Laura Carneiro, no sentido de que suspendamos ou encerramos a reunião em função do
passamento do Deputado Ricardo Fiuza. Mas, antes, gostaria de que o nosso Líder, Senador
Fernando Bezerra, transmitisse aos demais colegas o resumo da reunião que tivemos hoje com
o Presidente da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal para tratar da convocação
extraordinária e da votação do Orçamento. É muito importante ouvirmos a opinião do Líder,
porque, de fato, as opiniões foram muito divergentes na reunião.

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

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
Deputado Ricardo Barros, havia pedido a palavra exatamente com esse objetivo. Agradeço a
lembrança.

V.Exa. teve oportunidade de participar da reunião e viu que quase a unanimidade
manifestou o sentimento de que o Orçamento é uma prioridade nacional, que não é uma peça
que possa ou deva ser politizada. Não queremos aprovar o Orçamento da forma como veio do
Governo. Aliás, é uma praxe desta Casa modificá-lo, por meio de entendimento, de
negociações. E é assim que espero, e tenho certeza, fazer. Houve uma manifestação contrária
dos Líderes do PFL — Deputado Rodrigo Maia e Senador José Agripino —, mas espero que
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possamos abrir uma negociação no sentido de que o nosso dever com o Brasil é aprovar o
Orçamento. Não vamos impor um Orçamento, mas discutir uma peça orçamentária. É nosso
dever com o Brasil aprová-lo. Tenho certeza absoluta de que a grande maioria dos membros
desta Comissão, como a grande maioria do Congresso Nacional, assim o deseja.

Devemos nos sentar, de maneira racional, para negociar. Não há nenhuma razão
política, que possa ser compreendida pelo povo brasileiro, que impeça a votação do Orçamento.
É um desserviço que prestamos ao País. Não significa que sejamos obrigados a votar a peça
que veio do Executivo — aliás, repito, nunca foi votada a mesma peça que veio do Executivo.
Vamos negociar, esta Casa caracteriza-se pela negociação.

Na condição de Líder do Governo, coloco-me, com toda humildade, à disposição para
conversar com todos os Parlamentares, no sentido de vermos essa peça aprovada.

Com relação à convocação extraordinária, tema tratado na Comissão, é decisão que vai
ser tomada pelos Presidentes das 2 Casas, de comum acordo, depois de ouvidos todos os
Líderes.

Amanhã, na sessão do Congresso Nacional, será apreciado o veto ao aumento de 15%
dos servidores do Tribunal de Contas da União e, com certeza, algum veto de consenso que por
acaso exista. Na verdade, creio que vai se resumir a isso, a votação de todos os créditos já
votados por consenso nesta Comissão, que, espero, sejam aprovados.

Tenho certeza de que a melhor homenagem que poderíamos prestar hoje ao Deputado
Ricardo Fiuza, meu amigo pessoal, seria avançar na discussão da quantidade enorme de
créditos que temos para votar e discutir o Orçamento. Temos o dever de votá-lo.

O Deputado Ricardo Fiuza, se aqui estivesse, receberia como uma das maiores
homenagens estarmos hoje reunidos para trabalhar pelo Brasil em homenagem ao grande
homem público que ele foi.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, queria saber se algum
crédito de Minas Gerais do PL 51 está incluído. Se não estiver incluído, não estamos de acordo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, levantei questão de ordem e
V.Exa. não a apreciou naquele momento. Peço-lhe que responda, dela não abro mão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Deputada Laura Carneiro pediu
no início o encerramento da reunião e uma reunião dos Líderes na Presidência. Mas a
Deputada ...

(Não identificado) - Sr. Presidente, na qualidade de Sub-Relator, apresento aos meus
Pares a situação em que nos encontramos. Vai ser difícil, tecnicamente — não falo
politicamente, porque o assunto é amplo —, entregar os relatórios subsetoriais a curto prazo.
Foram entregues para cada Relator quantias insignificantes em relação aos pleitos e aos anos
anteriores.

Solicito ao Presidente que convoque o Relator-Geral e os Relatores-Setoriais, porque até
hoje não houve reunião conosco. Essa questão precisa ser resolvida porque podemos estar
num impasse político, que pode ser solucionado, mas não se consegue resolver essa questão
técnica, que é de alta relevância.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos envidando esforços.
Vamos ter reunião de Líderes agora. Vou ouvir rapidamente o Deputado Anivaldo Vale e, a
seguir, a reunião será encerrada e outra convocada para amanhã, às 15h.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, aprovamos os PLs nºs 7, 16, 17,

27, 30, 33, 36, 42, 53, 54, 60 e 68, que certamente serão objeto de aprovação no Congresso
Nacional.

Minha preocupação é a mesma dos Relatores-Setoriais: enquanto não for aprovado o
relatório da Receita, não temos como dar andamento aos relatórios setoriais. Há grande
dificuldade, principalmente na minha área, e atinge todos os Estados.

Com relação à Lei Kandir, cuja questão não está prevista no Orçamento, estamos
acordando, desde o Adendo nº 1, para incluir no Orçamento o valor, que tem de iniciar no
relatório setorial, não está sendo objeto de acordo com o Relator-Geral.
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Quanto à suspensão da reunião, apóio seu encerramento, até em homenagem ao
PP, partido do Deputado Ricardo Fiuza.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Convoco os Srs. Líderes para

reunião no gabinete, amanhã, às 15h.
Está encerrada a reunião.


