
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Havendo número regimental,
declaro iniciada a terceira reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 5, 9 e 10, de 2006. Não há quorum para deliberação na
representação do Senado Federal.

Em virtude da convocação que recebemos do Presidente do Congresso Nacional,
Senador Renan Calheiros, para tratar do Projeto de Resolução nº 2, que está sendo
discutido na sala da Presidência, e para que alguns membros possam acompanhar a
discussão porque são Líderes, vou suspender a reunião e convocar a continuação para as
17h, neste plenário.

A reunião está suspensa.
(Não identificado) - Sr. Presidente, V.Exa. pode informar qual é a pauta da

reunião com o Presidente Renan Calheiros?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Vou falar informalmente,

porque já foi declarada a suspensão da reunião.
Vamos discutir a mudança no Projeto de Resolução nº 2, apresentado pelo

Deputado Ricardo Barros, com os Relatores, Senador Eduardo Siqueira Campos e
Deputado Eduardo Gomes, que fizeram uma síntese. Está aqui a síntese do que estão
discutindo. Versa sobre a transparência no processo de elaboração da execução
orçamentária, como a ampliação do número de audiências, o que já estamos fazendo
aqui. Na terça-feira, vamos ter audiência na Comissão com a entidade...

Criação de Comissão Permanente de Acompanhamento da Fiscalização, o que nós
já criamos. Perfeito? Então, não há nenhuma novidade no que eles estão propondo.

Mais rigor na apresentação das emendas. Na verdade, é para deixar identificadas
as entidades. Por exemplo, se mandar para uma ONG ou uma OSCIP, tem de ficar
registrado o nome da OSCIP num cadastro que será constituído.

Participação das Comissões Permanentes no debate do Orçamento. A
obrigatoriedade de os Relatores-Setoriais irem às Comissões Permanentes debater o tema
específico daquele colegiado.

Resgatar o caráter coletivo das emendas de bancada. Uma emenda de bancada
tem de ter valores grandes, deve ter continuidade e não pode ser feita para ser dividida
entre Parlamentares de uma bancada. Enquanto não terminar uma obra, não pode
começar outra.

Criação da figura do Relator de receita, além do Relator de despesa. E o Relator de
receita não pode ser do mesmo partido do Relator-Geral. É outra mudança que está sendo
sugerida.

Criação de permanente de acompanhamento da arrecadação. Já criamos, mas
vamos oficializar.

A delimitação do poder do Relator...
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, eu tenho o texto aqui. É a

famosa disputa, criar mais um Relator. Então, temos de mudar completamente a função
dos comitês. Eu achei isso um equívoco, e está aqui. Isso já foi definido?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Vamos definir agora. Estamos
indo lá para acertar isso. O Relator-Geral só a limitação de 20% do total dos recursos
para fazer os remanejamentos, 25% ficariam com as bancadas e 55% com os Relatores-
Setoriais. Essa é a proposta de divisão que estão fazendo. Os Relatores-Setoriais seriam
designados na posse da Presidência. Quando for eleito, o Presidente nomeia
imediatamente os Relatores-Setoriais, para que possam acompanhar durante o ano todo.

Critério de rodízio na ocupação de Relatorias. O mesmo partido não pode ficar com
as mesmas Relatorias, tem de fazer alterações no processo. É a proposta que estão
fazendo.

Indicação dos membros e dos Relatores com critérios objetivos e automáticos.
Caso não haja, o Presidente pode nomear imediatamente outra pessoa.



Os créditos adicionais teriam de chegar aqui até dia 20 de novembro, para não
ficarem aqueles créditos no final do ano, em dezembro. O Deputado Anivaldo Vale gosta
de votar em dezembro, mas nós vamos votar antes, para não ter problema. (Risos.)

Quanto às emendas de bancada, há polêmica. Os Senadores não abrem mão de
cada um ter uma emenda. Mudam-se os números, e mantém-se o limite de 15 a 20 por
bancada.

A redução do número de membros da Comissão de 84 para 40, sendo 10
Senadores e 30 Deputados. Vamos levar agora a proposta de que os projetos que tenham
impacto orçamentário sejam discutidos. Muitas vezes, a Comissão de Finanças não
trabalha a parte fiscal e tributária. Alguma coisa que venha a ter reflexo nesses aspectos
deve discutida aqui. Às vezes votamos em plenário medida provisória que mexe no
Orçamento, sem que a Comissão tenha...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, não é questão do atual
Governo. Todos os Governos querem fazer Orçamento sozinho, não querem que esta Casa
participe. Na verdade, é uma tentativa de acabar com a democratização que existe na
discussão do Orçamento nesta Casa.

É outra coisa que precisamos acrescentar, principalmente em relação aos
Senadores. Ou, então, vamos passar tudo para o Senado fazer, deixar que ele faça tudo.
Acho que é isso que estão querendo.

Algo que precisa ser dito é que nós não podemos mais avançar no recesso. Chegou
o recesso, temos de tirar. Então, temos de limitar — e aí, sim, eu acho importante — o
prazo de chegada medidas provisórias do Governo para no máximo até o dia 20 de
dezembro, após o que esta Casa não funciona mais. Até lá temos de já estar com tudo
pronto, inclusive com o Orçamento votado. Temos de colocar um freio de arrumação não
que se refere à contagem de tempo para chegar medidas, PLs...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Os prazos estarão constantes
da LDO.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Um ponto importante a frisar é o rodízio
de Relatorias. Isso é importante mesmo. Não pode ser só pelos partidos que tenham maior
comando na Casa, não. Acho que tem de haver um rodízio de todos os membros da
Comissão. E diminuir número de Deputados na Comissão, no meu entendimento,
restringe a democracia da discussão do processo. Acho que deve aumentar. É uma
bobagem tão grande diminuir o número! Por que diminuir? Qual é a razão disso? Fazer
um clube de 40?

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Por causa do quorum.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Então, vamos discutir o quorum, e não o

número de pessoas que participam. Um maior número de participantes dá maior
visibilidade e maior transparência à discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Vamos participar da reunião.
Todos os Líderes foram convocados pelo Presidente Renan Calheiros. Estaremos lá, e
conto com a presença de todos às 17h, para que possamos votar a pauta já acordada
ontem no Colégio de Líderes.

Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Há número regimental para a
abertura dos trabalhos.

Declaro iniciada a 3ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs  5, 9 e 10 de 2006.

 Há quorum para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal.

Em virtude da Ordem do Dia da Câmara dos Deputados, suspendo a reunião e
convoco a sua continuação para amanhã, às 10h, neste plenário.

A reunião está suspensa.



(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Declaro aberta a sessão
legislativa ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 5, 9 e 10 de 2006.

Solicito ao Deputado Amauri Gasques que faça a leitura do expediente.
O SR. DEPUTADO AMAURI GASQUES - Expediente:
Correspondência interna recebida.
I - Expediente de 8 de maio, do Deputado Osmânio Pereira, solicitando alteração

da emenda ao Programa de Centros Vocacionais, Tecnológicos da LOA/2006.
II - Ofício nº 116, de 9 de maio, do Primeiro Secretário do Senado Federal, Senador

Efraim Morais, colocando-se à disposição da Comissão para apresentação dos Sistema
SIGA Brasil, que dá amplo acesso às informações do SIAFI, SIDOR, SELOR e outros
bancos de dados relativos a finanças públicas;

III - Ofício nº 52, de 9 de maio, do Deputado João Mendes de Jesus, comunicando
que abdica da execução das emendas apresentadas ao Ministério da Saúde para 2006;

IV - Ofício nº 20, de 9 de maio, do Deputado Luiz Alberto, solicitando correção na
Emenda nº 34590007 ao Orçamento da União para 2006.

Expedientes indicando um Parlamentar para integrar o Comitê Permanente de
Acompanhamento e Fiscalização Orçamentária, Financeira, Operacional, Contábil e
Patrimonial dos Recursos Oriundos da União:

I - Ofício  nº 132, de 3 de maio, do Deputado  Fernando Coruja, Líder do PPS,
indicando o, Deputado Colbert Martins;

II - Ofício nº 50, de 27 de abril, do Deputado  Pastor Amarildo, Líder do PSC,
indicando seu nome;

III - Ofício nº 360, de 2 de maio, do Deputado  Mário Negromonte, Líder do PP,
indicando o Deputado  Roberto Balestra;

IV - Ofício nº 209, de 2 de maio, do Deputado Dr. Ribamar Alves, Vice-Líder do
PPS, indicando o Deputado Alexandre Cardoso;

V - Ofício nº 291, de 3 de maio, do Deputado  Fernando Ferro, Líder do PT em
exercício, indicando o Deputado Paulo Rubem Santiago;

VI - Ofício nº 12, de 3 de maio, da Senadora Ideli Salvatti, Líder do PT e do bloco
de apoio do Governo, indicando a Senadora Ana Júlia Carepa;

VII - Ofício nº 386, de 3 de maio, do Deputado  Luciano Castro, Líder do PL,
indicando o Deputado Almir Sá.

VIII - Ofício nº 163, de 2 de maio, do Deputado Manato, indicando o Deputado
Sérgio Miranda;

IX - Ofício nº 344, de 4 de maio, do Deputado Wilson Santiago, Líder do PMDB,
indicando o Deputado Osvaldo Reis;

X - Ofício nº 141, de 9 de maio, do Deputado Rodrigo Maia, Líder do PFL,
indicando o Deputado Pauderney Avelino;

XI - Ofício nº 163, de 9 de maio, do Senador Ney Suassuna, Líder do PMDB,
indicando o Senador Luiz Otávio;

XII - Ofício nº 18 de 10 de maio, do Senador Osmar Dias, Líder do PDT, indicando
o Senador Cristovam Buarque;

XIII - Ofício nº 38, de 10 de maio, do Senador José Agripino, Líder do PFL,
indicando o Deputado Paulo Octávio.

Expedientes indicando um Parlamentar para integrar o Colegiado de
representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão:

I - Ofício nº 211, de 25 de abril, do Senador Marcelo Crivella, indicando o seu
nome para representar o PRB;

2. Ofício nº 67, de 9 de maio, do Deputado Inácio Arruda, Líder do PC do B,
indicando o Deputado Daniel Almeida;



3. Ofício nº 382, de 11 de maio, do Deputado Wilson Santiago, Líder do PMDB,
indicando o Deputado José Gerardo.

Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão:
I - Ofício nº 58, de 19 de abril, do Deputado José Rocha: ausência no dia

20 de abril de 2006;
II - Ofício nº 86, de 4 de maio, do Senador Heráclito Fortes: ausência no dia

3 de maio de 2006;
III - Ofício nº 66, de 9 de maio, do Senador Romeu Tuma: ausências nos dias 8 e 9

de maio de 2006.
Correspondência recebida externa:
I - Ofício nº 426, de 28 de abril, do Ministro de Estado da Integração Nacional,

Pedro Brito do Nascimento, colocando-se à disposição da Comissão;
II - Aviso nº 218, de 9 de maio, do Ministro de Estado do Controle e da

Transparência Interino, Jorge Hage Sobrinho, encaminhando exemplar da prestação de
contas do Presidente da República referente ao exercício de 2005;

III - Expediente de 16 de maio, enviado via fax, do Chefe do Cerimonial do Ministro
do Trabalho e Emprego, informando o representante oficial do Ministro de Estado na
reunião de audiência pública sobre o tema “Reajuste do Salário Mínimo e Valor de
Reajuste de 2006”;

IV - Expediente de 16 de maio, do Presidente da CNI, Armando Monteiro Neto,
informando a designação de representante para participar da audiência pública sobre o
tema “Reajuste do Salário Mínimo e Valor de Reajuste de 2006”;

V - E-mail, de 10 de maio, da Sra. Geralda Soares da Silva, solicitando
investigação em convênios firmados entre o Ministério da Saúde e o Município de Água
Azul do Norte, no Estado do Pará, para aquisição de ambulâncias.

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

I - Aviso SGS, de 10 de maio de 2006;
II - Aviso nº 678, de 2006; Acórdão nº 674, de 2006: construção de subestação

satélite em Teresina;
III - Aviso nº 682, de 2006; Acórdão nº 684, de 2006: obras e serviços de

restauração e manutenção dos 2 lotes de obra da Rodovia BR-280, Santa Catarina, no
trecho desde o Porto de São Francisco do Sul até Canoinhas, e 2 lotes de obra da BR-282,
no trecho entroncamento BR-270, em Chapecó;

IV - Aviso nº 686, de 2006; Acórdão nº 682, de 2006: implantação da Linha 1 do
Metrô de Belo Horizonte, Minas Gerais, no trecho São Gabriel—Via Norte;

V - Aviso nº 697, de 2006; Acórdão nº 685, de 2006: implantação do Perímetro de
Irrigação Santa Cruz—Apodi, no Rio Grande do Norte.

Esses eram os avisos e expedientes, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Muito obrigado, Deputado

Amauri Gasques.
Passo a ler, e já está na Internet, o resultado da 4ª Reunião do Colegiado de

Representantes das Lideranças Partidárias com assento na CMO, convocada para
16/05/2006, às 16h.

Prazo para assinatura do livro de presença após a suspensão/término da reunião.
Reuniões ordinárias — quartas-feiras, às 14h30: o livro será aberto a partir das

13h, na secretaria da Comissão. No plenário estará disponível a partir das 14h,
obedecendo o prazo regimental de 30 minutos após o horário previsto para o início dos
trabalhos.

A Secretaria está autorizada a fechar o livro imediatamente após o encerramento
da reunião.

 Crachás de controle interno.
 Foi distribuída grande parte dos crachás de controle interno. A partir desta

semana, será solicitado o uso no plenário e nas reuniões internas como uma das formas



de organização dos ambientes de reunião. O Presidente solicitou o empenho das
Lideranças para que indique aos funcionários, que utilizarão o crachá o quanto antes.

Reuniões de audiência pública conjunta com o Presidente do BACEN e Comissões
Permanentes da Câmara e do Senado, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

 O Presidente do BACEN foi contatado pelo Presidente para agendar seu
comparecimento perante o plenário da Comissão, possivelmente, na primeira semana de
junho, mas o Presidente já confirmou sua vinda no dia 20.

Cronograma da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2007.
 Seminários: dia 22 de maio, em Uberlândia; dia 23 de maio, às 14h e às 18h, no

plenário da Comissão.
Expediente recebido pela Secretaria:
I - Ofício de 9 de maio, do Deputado João Mendes de Jesus, PSB, Rio de Janeiro,

comunicando que abdica da execução das emendas apresentadas para a área de saúde
no Orçamento para 2006. Será encaminhado expediente ao Deputado João Mendes de
Jesus comunicando que a CMO não trata da execução de emendas e que a solicitação
deverá ser feita junto ao Ministério da Saúde.

Comitê de Acompanhamento de Obras Irregulares.
 Apresentação de requerimento.
Será apresentado pelo Presidente da Comissão requerimento convidando o

Presidente do TCU, Ministro Adilson Mota, para prestar esclarecimentos acerca dos
acompanhamentos e da fiscalização das obras com indícios de irregularidades graves e
obras inacabadas.

Já providenciamos a inclusão extrapauta deste requerimento para que ele seja
aprovado ainda hoje, a fim de que possamos ter o Ministro nesta Comissão na próxima
semana.

Comissão para estudo de mudança da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.

 Composição: Senadores Sérgio Guerra, Romero Jucá e Fernando Bezerra;
Deputados: Sérgio Miranda, Jorge Bittar e José Carlos Aleluia. Foi criado pelos
Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal grupo que apresentará
proposta de estruturação da CMO. O Presidente solicitará aos Presidentes da Câmara e
do Senado que a CMO seja ouvida quanto ao teor do novo texto.

Ontem, na reunião, pedimos que o documento venha para a Comissão, para que
ela possa manifestar-se.

 Matérias da pauta.
 A pauta de hoje refere-se ao que foi acordado na reunião. Havia ainda um

problema com relação ao Plano Plurianual, por parte do PFL. A Liderança do PFL, na
pessoa do Deputado Machado, comunicou — e o Deputado Eduardo Sciarra, que está
representando o PFL, pelo menos, é a informação que recebi, e falará em nome do
Deputado Machado — que não havia mais problemas quanto ao PPA. Exatamente por
essa razão, vamos fazê-lo. E, logo após a inversão da pauta, a votação dos requerimentos
e os avisos, teremos a presença do Senador Sibá Machado para podermos deliberar.

Os resultados das reuniões do Colegiado de Líderes são divulgados na página da
Comissão na Internet e no menu Colegiado de Líderes da Comissão.

Ordem do Dia.
 Conforme acordado com o Colégio de Líderes, haverá inversão da pauta.

Passamos à primeira matéria referente à apreciação dos relatórios apresentados às
seguintes mensagens do Congresso Nacional:

Mensagem nº 629, de 2001, que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do
§ 3º do art. 18 da Lei nº 9.995, de 25 de julho de 2000, relatório de avaliação do
cumprimento da meta de superávit primário dos orçamentos fiscais e da Seguridade
Social fixada para o segmento quadrimestral de 2001. (Relator: Deputado Eduardo
Sciarra.)

Proponho ao Deputado Cláudio Cajado, do PFL, que faça a leitura da Mensagem nº
629 do relatório do Deputado Eduardo Sciarra.



O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
como o relatório já é do conhecimento de toda a Comissão, haja vista ter sido distribuído
com antecipação, vou-me reportar apenas ao voto do nobre Relator Eduardo Sciarra:

“ São esses superávits que têm permitido atenuar os
efeitos sobre o crescimento da dívida pública, das taxas de
juros elevadas e da assunção de passivos pelo Governo.
Como se sabe, as taxas de juros são o principal instrumento
do Banco Central para o alcance das metas de inflação. Como
o Governo possui alto endividamento, essa política gera, como
efeito colateral, o crescimento da dívida pública. Os superávits
primários amortecem tal efeito. Com a esperada redução da
taxa de juros no futuro próximo, espera-se que a trajetória de
dívida pública em proporção do Produto Interno Bruto seja
declinante.

Este relatório é apresentado já findado o exercício de
2005, sabendo-se, portanto, que a meta do superávit primário
para o ano foi cumprida. O resultado do segundo
quadrimestre, que ora relatamos, já indicava claramente que
a trajetória estava na direção correta.

Recomendo o arquivamento do processo.”
É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI -  Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, o PSDB não quer se opor,

mas estamos recebendo um relatório sobre essa última versão dos fatos das
universidades, que apenas esta noite, depois de termos saído do Congresso Nacional, foi
publicado na Internet. Pergunto: quando, na verdade, foi publicado esse último relatório
relativo às alterações do PPA ora abordado? É possível fazer tal esclarecimento, para que
o PSDB se posicione?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Com relação ao PPA, como
tínhamos acordado, já invertemos a pauta e vamos discutir posteriormente, depois da
conclusão.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sim, Sr. Presidente, mas peço
esclarecimentos sobre a pauta de hoje, para saber se convoco ou não os Parlamentares do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) -  Com relação ao PPA, o que
tínhamos acordado é que iríamos votar o relatório do Senador Sibá Machado. S.Exa.
acrescentou — e vai poder dar melhores informações — um adendo, com relação à
expansão de alguns campi que não constavam do relatório original. Se houver algum
problema, porém, vamos votar apenas o relatório original, sem esse adendo.

Em discussão a matéria. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Mensagem nº 116, de 2003, que “encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do

§ 2º, art. 15, da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, o relatório e a avaliação do
cumprimento de metas do superávit primário”.
Concedo a palavra  ao Sr. Relator, Deputado Eduardo Sciarra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, neste caso, a mesma justificação é a mesma da votação anterior. Vamos,
então, diretamente à recomendação e voto.



“O equilíbrio das contas públicas é condição indispensável para a retomada do
crescimento econômico do País e para a tão almejada redução das desigualdades sociais.
É notável que um país que sistematicamente gasta mais do que arrecada, penaliza o setor
produtivo, na medida em que se torna tomador preferencial dos parcos recursos
disponíveis. A sociedade como um todo também se ressente,  dado o constante aumento
da carga tributária e dada a redução dos investimentos públicos, sobretudo nas áreas
sociais e de infra-estrutura.

O estabelecimento de metas de superávit primário nesse sentido é um passo
fundamental rumo ao equilíbrio. O excesso de receitas não financeiras sobre despesas
não financeiras, definição de resultado primário, é utilizado para arcar com o serviço da
dívida da União. Quando o ente não dispõe de recursos para esse fim sobram duas
alternativas: obtenção de novos empréstimos para cobrir o anterior, implicando mais
despesas com juros no futuro, ou suspensão dos pagamentos, redundando em corte das
linhas de créditos disponíveis e prejudicando irremediavelmente a credibilidade do País.

Nesse contexto, a redução da dívida pública do Brasil a patamares aceitáveis só se
dará a partir da obtenção de superávits primários consistentes e suficientes para permitir
o pagamento em dia do serviço da dívida pública sem recorrer a novo endividamentos.
Obtida a condição de equilíbrio, naturalmente sobrarão mais recursos para serem
investidos no setor produtivo e a um menor custo, contribuindo para um círculo virtuoso
de crescimento.

Este relatório é apresentado, já findado o exercício de 2005, sabendo-se, portanto,
que a meta do superávit primário para o ano foi cumprida, assim como o foram desde
então, apesar de terem sido ampliadas em proporção do Produto Interno Bruto.

O relatório encaminhado pelo Poder Executivo ora em análise atende
satisfatoriamente aos objetivos de informar ao Congresso Nacional  o cumprimento da
meta pactuada.

Ante o exposto, voto pelo arquivamento da mensagem.”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) -  Em discussão a matéria.

(Pausa.)
Está encerrada a discussão.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados .
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Mensagem nº 29, de 2004, que “encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do

§ 2º, do art. 15 da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003, relatório de avaliação do
cumprimento da meta do superávit primário”.

Concedo a palavra  ao Sr. Relator, Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA  - Sr. Presidente, “a meta ampliada do

Governo central, se comparada à LDO, foi cumprida com folga de R$ 8,5 bilhões. O
superávit primário foi de R$ 48,3 bilhões, sendo  R$ 38,7 bilhões obtidos nos orçamentos
fiscal e da seguridade social, e R$ 9,6 bilhões nas estatais federais. Assim, o maior esforço
localizado nos orçamentos fiscal e da seguridade compensou desempenho suficiente das
empresas públicas não financeiras.

Justificação dos desvios observados.
O relatório dedica-se a explicar diferenças entre estimativas de receitas e despesas

constantes da LDO e do efetivamente apresentado. Como a LDO foi apresentada em abril
de 2002, e o superávit estimado eqüivale a 2,8% do PIB, as estimativas de receita e
despesa ficaram bastante aquém do realizado.

Conclusões.
Este relatório é apresentado já findado o exercício de 2005, sabendo-se, portanto,

que a meta de superávit primário do ano de 2003 foi cumprida, assim como foram as



metas desde então, apesar de terem sido ampliadas em proporção do Produto Interno
Bruto.

Recomendo o arquivamento do processo.
É o meu relatório”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Em discussão o relatório.

(Pausa.)
Encerrada a discussão, o relatório está em votação na representação na Câmara dos
Deputados.

Os Srs. Deputados que forem pela aprovação permaneçam como se encontram.
(Pausa.)

Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado.
Apreciação dos seguintes requerimentos.
Item 4.
Requerimento nº 16, de 2006 - CMO, que “querer nos termos regimentais, de

acordo com o inciso II do art. 166 da Constituição Federal, seja solicitada à Presidência do
Banco Central, no interesse de exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária da
União  e tendo em vista notícia veiculada pela imprensa acerca do suposto ‘esqueleto’
existente em decorrência da adoção do Plano Real” (Lei nº 8.880, de 17 de maio de 1994)0,
“nos seja informado o seguinte: quantos processos existem em curso movidos contra o
Banco Central que tenham como objeto perdas decorrentes do Plano Real, relativos a títulos
públicos, que tenham sido pagos pelo Banco Central, corrigidos pelo IGP-DI, e não pelo IGP-
M, e qual o valor histórico cobrado por meio dessas demandas.”

Pergunto ao Deputado Julio Semeghini se quer  fazer alguma consideração a
respeito do requerimento do Senador Sérgio Guerra.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Não, Sr. Presidente. Estamos aprovando
todas essas outras mensagens, e estamos aqui para apoiar o requerimento do Senador
Sérgio Guerra. Pedimos seja também aprovado este requerimento. O PSDB defende e
solicita seja a matéria realmente votada e aprovada.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado)  -  Pois não.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, parece-me que estamos

tendo votação nominal pelo painel eletrônico na Câmara dos Deputados. Então, solicito a
V.Exa. a suspensão dos trabalhos desta reunião, para que não haja pedido de anulação
das votações a que estamos procedendo neste momento. Concluída a votação nominal na
Câmara dos Deputados, V.Exa. retoma os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - A sessão da Câmara já foi
encerrada, Deputado. Houve votação, mas a sessão plenária já foi encerrada. E não houve
votação nominal. A sessão foi aberta e encerrada por falta de quorum. Perfeito?

Em discussão o requerimento. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
O requerimento está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que forem pela aprovação permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado.
Convido o Deputado Pedro Novais para assumir a presidência dos trabalhos,

porque o próximo item é um requerimento de minha autoria. (Pausa.)



O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Item nº 5.
Requerimento nº 17, de 2006 - CMO, que “nos termos da Resolução nº 01, de 2001

- CN, requer, ouvido o Plenário desta Comissão, sejam marcados por este órgão técnico,
seminários regionais abertos à sociedade civil, a realizar-se no mês de maio do presente
ano, para discutir o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias de 2007”.

Autor: Deputado Gilmar Machado.
O autor está com a palavra para apresentação de sua justificativa.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O objetivo deste requerimento é abrirmos os debates, e foi acordado com o

Senador Romero Jucá, o Relator da LDO, que, durante o mês de maio, qualquer
Parlamentar que desejar realizar seminários nos Estados, poderá fazê-lo para que uma
maior parte da sociedade possa ter conhecimento desse tema. E vamos ter também um
aqui Brasília, já acertado com o Relator, Senador Romero Jucá, e entidades como Fórum
Brasil do Orçamento, Transparência Brasil e várias outras da sociedade civil, para que
possamos, dentro daquele espírito da mudança que já está sendo discutida, ampliar a
audiência e participação popular, tanto no que diz respeito à LDO quanto ao Orçamento.

É o requerimento que apresento, pedindo o apoiamento da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - O requerimento está em

discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir, está encerrada a discussão.
Em votação o requerimento.
Primeiro, na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara, por unanimidade.
Em votação na representação do Senado.
Os Srs. Senadores que estejam de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado na representação do Senado.
Devolvo a presidência ao Deputado Gilmar Machado. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Pauta nº 10, de 2006.
Apresentação, discussão e votação do relatório apresentado a Avisos do Congresso

Nacional referentes a subtítulos com indícios de irregularidades graves, recebidos do
Tribunal de Contas da União. O relatório é da Deputada Laura Carneiro, que fez um
excelente trabalho.

São eles: Aviso nº 12, de 2003, do Congresso Nacional; Aviso nº 21, de 2004, do
Congresso Nacional; Aviso nº 22, de 2005, do Congresso Nacional; Aviso nº 29, de 2005,
do Congresso Nacional; Aviso nº 31, de 2005, do Congresso Nacional; Aviso nº 34, de
2005, do Congresso Nacional; Aviso nº 40, de 2005, do Congresso Nacional; Aviso nº 41,
de 2005, do Congresso Nacional; Aviso nº 47, de 2005, do Congresso Nacional; Aviso nº
48, de 2005, do Congresso Nacional; Aviso nº 50, de 2005, do Congresso Nacional; Aviso
nº 51, de 2005, do Congresso Nacional; Aviso nº 53, de 2005, do Congresso Nacional;
Aviso nº 56, de 2005, do Congresso Nacional; Aviso nº 58, de 2005, do Congresso
Nacional; Aviso nº 59, de 2005, do Congresso Nacional; Aviso nº 60, de 2005, do
Congresso Nacional, e Aviso nº 61, de 2005.

A Relatora é a Deputada Laura Carneiro.
Solicito ao Deputado Claudio Cajado que proceda à leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Certo, Sr. Presidente.

“Relatório.
Trata-se dos Avisos nºs 12/2003, 21/2004, 22, 29,

31, 34, 40, 41, 47, 48, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 61/2005,
do Congresso Nacional, que estão pendentes de liberação no
âmbito da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização. A designação para relatar esta matéria efetivou-
se por meio do Ofício da Presidência nº 70, de 2006, da
Comissão Mista de Orçamento, de 25 de abril de 2006.



É o relatório.
Voto.
As matérias de que cuidam os Avisos nºs 29, 31, 34,

40, 41, 47, 48, 50, 53, 56, 58, 60 e 61 já foram apreciadas
por esta Comissão por ocasião da discussão e votação da Lei
Orçamentária de 2006.

Quanto aos Avisos nºs 12/2003 e 21/2004, não há
razão para o exame dessas informações encaminhadas. Vale
dizer que, por ocasião do exame dos Avisos nºs 10 e 25, de
2005, esta Comissão deliberou sobre os mencionados
assuntos com base em informações mais recentes.

Relativamente ao Aviso nº 22, de 2005, referente às
obras de construção do Edifício Anexo do TRF — 5ª Região,
esta Comissão decidiu solicitar ao TCU outros
esclarecimentos, por meio do Ofício nº P-305, de 2005, da
Comissão Mista de Orçamento, para saber da necessidade de
incluir o empreendimento na relação de obras com indícios de
irregularidades graves. O TCU manifestou-se por intermédio
do seu Presidente, via Aviso nº 6.879 - GP/TCU, desta forma:

 ‘Em atenção à solicitação, informo a Vossa Excelência
que não há necessidade de fazer incluir no Anexo VI da Lei nº
11.100/2005 as obras de construção do Edifício Anexo ao
Tribunal Federal da 5ª Região’

Desse modo, e considerando que as obras em comento
não constam na relação de obras com indícios de
irregularidades graves que compõem o Anexo VI da
LOA/2006, não há providências a serem tomadas por essa
Comissão.

No tocante ao Aviso nº 51, de 2005, que trata das
obras de conservação preventiva e rotineira de rodovia em
Roraima, a Comissão considerou necessária a solicitação de
outras informações, antes de deliberar sobre o assunto. Em
resposta, a Corte de Contas esclareceu que a matéria de que
trata as questões formuladas por esta Comissão está sendo
acompanhada mediante a Tomada de Contas nº
005.951/2004-4. E acrescentou que, tão logo o Tribunal
aprecie a matéria, esta Comissão será informada da decisão
pelo TCU. Assim, não há medida a ser tomada no âmbito da
CMO no momento sobre o assunto. Este deverá ser
oportunamente apreciado por esta Comissão quando do envio
de novas  informações acerca do tema ao Congresso Nacional.

Diante disso, voto no sentido de que esta Comissão:
a) tome conhecimento dos Avisos nºs 12/2003,

21/2004, 22, 29, 31, 34, 41, 47, 48, 50, 51, 53, 56, 58, 59,
60 e 61/2005, do Congresso Nacional, e das peças que o
acompanham.

b) Autorize o arquivamento dos autos, uma vez
que os assuntos tratados nos referidos avisos não ensejam
nenhuma providência por parte desta Comissão”.

É o relatório lavrado pela eminente Deputado Laura Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Muito obrigado, Deputado.
O relatório está em discussão. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)



Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Pauta n° 10.
Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 1999; Decreto Legislativo nº 10, de 2002;

Decreto Legislativo nº 3, de 2002; Decreto Legislativo nº 22, de 2002; Decreto Legislativo
nº 32, de 2002; Decreto Legislativo nº 41, de 2002; Decreto Legislativo nº 45, de 2002;
Decreto Legislativo nº 46, de 2002; Decreto Legislativo nº 61, de 2002; Decreto Legislativo
nº 65, de 2002, e Decreto Legislativo nº 86, de 2002.

Com a palavra o Deputado Eduardo Sciarra, para ler o relatório apresentado pela
Deputada Laura Carneiro.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente:
“Relatório.
Trata-se dos Projetos de Decreto Legislativo nº 1, de

1999, do Congresso Nacional; 10, de 2000 - CN; 03; 22; 32.;
41; 45; 46; 61; 65 e 66, de 2002. A designação para relatar
essas matérias efetivou-se por meio de Ofício da Presidência
nº 69, de 2006, da Comissão Mista de Orçamento, de 25 de
abril de 2006.

É o relatório.
Voto.
Os projetos de decreto legislativo em questão foram

convertidos em decretos legislativos e, portanto, produziram
seus efeitos. Em razão de metodologia adotada anteriormente,
esses projetos retornavam a esta Comissão para simples
ciência, após a respectiva aprovação pelo Congresso Nacional.

Diante disso, voto no sentido de que esta Comissão:
a) tome conhecimento dos Projetos de Decretos

Legislativos nºs 1, de 1999, do Congresso Nacional; 10, de
2000; 03, 22, 32, 41, 45, 46, 61, 65 e 86, de 2002.

b) autorize o arquivamento dos autos”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - O relatório está em discussão.

(Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Convido novamente o Deputado Pedro Novais para ocupar a presidência dos

trabalhos, a fim de examinarmos mais um requerimento de minha autoria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Requerimento para inclusão, na

pauta desta reunião, do Requerimento nº 18, de 2006 — CMO, que “solicita seja
convidado o Presidente do Tribunal de Contas da União para tratar de assuntos
relacionados com o aperfeiçoamento do exercício do controle externo”.

Autor: Deputado Gilmar Machado.
O requerimento está em discussão. (Pausa.)
Discussão encerrada.
Em votação na representação da Câmara.
Os Srs. Deputados que estejam de acordo permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação na representação do Senado.
Os Srs. Senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. (Pausa.)



Aprovado.
Incluído na pauta o requerimento mencionado.
Requerimento nº 18, que “solicita seja convidado o Presidente do Tribunal de

Contas da União para tratar de assuntos relacionados com o aperfeiçoamento do exercício
do controle externo”.

O autor é o Deputado Gilmar Machado, a quem concedo a palavra para
apresentação do requerimento.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Requeremos seja convidado o Presidente do Tribunal de Contas da União para

comparecer a esta Comissão, no intuito de promovermos uma discussão, juntamente com
o nosso Grupo de Acompanhamento da Execução Orçamentária, que está sendo
coordenado pelo Deputado Paulo Rubem Santiago e relatado pelo Deputado Colbert
Martins, a fim de traçarmos um trabalho conjunto com o Tribunal de Contas da União e
debatermos a questão das obras com indícios de irregularidades e também as
inacabadas. A matéria é inclusive objeto de debate da Comissão que está propondo
alterações no funcionamento da Comissão.

O que estamos fazendo aqui vai apenas referendar o que já estávamos fazendo.
Requeremos a vinda do Presidente do Tribunal de Contas da União, que é o órgão auxiliar
deste Poder, a fim de estabelecer melhor forma de relacionamento e de demanda de
trabalho. É esse o objetivo, e sugerimos fazê-lo na próxima quinta-feira, se aprovado o
requerimento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - O requerimento está em

discussão.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Paulo Rubem Santiago.
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, Sras e Srs.

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, inicialmente, por tratar-se de matéria correlata à que
propõe o Deputado Gilmar Machado, quero comunicar a esta Comissão que foi
encaminhado ontem ao Deputado Ciro Nogueira, Corregedor-Geral da Câmara dos
Deputados, relatório da Controladoria-Geral da União, que nos foi enviado por solicitação
do Comitê de Fiscalização, por minha iniciativa e do Deputado Colbert Martins, com as
informações referentes às auditorias e investigações realizadas em Municípios e nos
Estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Considerando as informações contidas no relatório especialmente na Nota Técnica
nº 2 e nos itens de nº 3, 12, 12.1, 12.2, 13, 14, 15, 16, 17 ,18, 20, e 21 desta nota data
de 16 de março de 2004, assim como o que dispõe o art. 244 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados e o art. 37 da Constituição Federal, encaminhamos hoje ao Sr.
Corregedor, Deputado Ciro Nogueira, a proposição da inclusão do nome do Deputado
Nilton Capixaba na relação inicialmente apresentada para realização de investigações pela
Comissão de Sindicância da Câmara dos Deputados. Assim fizemos por entender que, de
acordo com o relatório da Corregedoria-Geral da União, surgem diversos indícios da
provável participação do Deputado, como beneficiário, em atos que teriam concorrido
para fraudar, sob diversos aspectos, as licitações realizadas nos Municípios de Rondônia
destinadas à compra de unidades móveis com recursos oriundos de emendas ao
Orçamento federal, apresentadas por S.Exa. nas situações investigadas pela
Controladoria-Geral da União.

Nesse sentido, queremos parabenizar e apoiar a iniciativa do Deputado Gilmar
Machado, sobretudo porque a experiência que tem sido desenvolvida pela Controladoria-
Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União nos tem revelado em ambas as
situações a existência de sofisticadas tecnologias que são levadas a cabo em situações em
que os Estados da União são responsáveis pela execução do Orçamento federal, com
recursos transferidos, ou em centenas de Municípios também responsáveis pela execução
de verbas federais nas suas localidades, e essas tecnologias estão a exigir de nós uma
mudança de procedimentos.



Não podemos mais continuar sendo surpreendidos a cada conjuntura por novos
fatos e escândalos, quando os procedimentos revelados pelas investigações são
rigorosamente os mesmos, seja na constituição de empresas para fins simbólicos, seja na
utilização de documentos fiscais inidôneos, seja na utilização de pessoas humildes,
laranjas, na constituição dessas empresas ou no declarado superfaturamento de serviços,
bens e obras realizadas, pagas com o dinheiro na União Federal por Estados e
Municípios.

Então, nesse sentido, o convite ao Presidente do Tribunal de Contas da União é
matéria urgente e necessária. E, em seguida, esperamos que esta Comissão possa
constituir um protocolo formal, para que o TCU designe um conjunto de técnicos para
nos auxiliar preventiva e permanentemente, independentemente dos avisos que nos são
enviados de forma permanente pelo TCU indicando irregularidades graves em diversas
obras em andamento no País.

Portanto, nosso apoio e o voto pela aprovação do requerimento do Deputado
Gilmar Machado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Continua em discussão o
requerimento. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, passa-se à votação na representação da
Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estejam de acordo permaneçam como se encontram
(Pausa.)

Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
O Srs. Senadores que concordam com o requerimento, permaneçam como se

encontram.
Aprovado no Senado. (Pausa.)
Devolvo a presidência da reunião ao Deputado Gilmar Machado. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Deputado Paulo Rubem

Santiago, o encaminhamento que V.Exa. faz ao Corregedor — porque há o comitê — teria
de passar, primeiro, pela aprovação da Comissão. Deixo claro a todos que há um
encaminhamento que V.Exa. faz na condição de coordenador do grupo, mas ainda não é
uma definição da Comissão, uma vez que, para o encaminhamento pela Comissão, o
Relator tem de apresentar primeiro a este Plenário, para dar prosseguimento ao trabalho.

Pauta nº 5, de 2006.
Apresentação, discussão e votação do relatório apresentado ao seguinte projeto de

lei da revisão do PPA de 2004/2007.
Antes de iniciar, concedo a palavra ao Deputado Julio Semeghini, que nos havia

feito uma solicitação de informação. Peço a V.Exa. que se manifeste agora com relação ao
PPA.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a
oportunidade, mas, em nome do PSDB, quero também fazer algumas críticas.

Primeiro, em respeito a V.Exa. e ao Senador Sibá Machado, não vamos colocar
nenhuma obstrução, para que possamos incluir mais este relatório apresentado, porque
ele trata da Educação, de recursos de investimento de custeio de universidade, inclusive
já recebei ligação de vários Deputados de Minas Gerais, de Uberaba, do próprio Narcio
Rodrigues, e de outros Deputados do Ceará e da Paraíba, pedindo para que apoiemos.

Deputado, sei que V.Exa. também luta muito também pela Educação, que é sua
carreira, é a sua vida, conhecemos esse seu trabalho, mas, no mínimo, é uma falta de
respeito do Ministério da Educação. Na verdade, recebemos esse relatório assinado pelo
Secretário de Educação Superior, Nelson Maculan a quem respeito demais e que realiza
um trabalho brilhante, mas isso deveria ser encaminhado a esta Casa com a assinatura
do Ministro. E, mais: há o problema de ter sido feito sem a antecedência necessária, para
que pudéssemos analisar.



Mas, sendo um relatório simples, é possível que o analisemos rapidamente, e já o
fizemos com os Deputados do PSDB dos Estados que estão envolvidos. Assim, apoiamos,
liberamos para que seja incluído no PPA, a fim de que possa ser votado.

O nobre Senador também merece esse esforço, mas queremos registrar a falta de
respeito do Ministério da Educação, que nem se preocupou em pedir que o Ministro
assinasse para encaminhar para cá.

Da parte do PSDB, autorizamos a inclusão, mesmo não tendo sido respeitadas
essas observações. É importante e vamos apoiar a aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Agradeço ao Deputado Julio
Semeghini as palavras e a colaboração do PSDB, para que possamos entrar no Projeto de
Lei nº 41, de 2005, que altera a Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, que dispõe sobre
o Plano Plurianual para o período de 2004 a 2007.

Concedo a palavra ao ilustre Senador Sibá Machado, para a apresentação do seu
relatório.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, em
primeiro lugar, Deputado Julio Semeghini, quero fazer justificar que, na verdade, quando
solicitei as informações do Ministério, o Ministro estava em viagem, e quem estava
respondendo naquele momento por essa matéria era o Secretário de Ensino Superior, que
me passou o retorno na data correta, na semana passada, mas tivemos problemas.
Primeiro, o funcionário responsável teve de ser deslocado para uma outra atividade;
depois, um problema do PRODASEN no acesso às informações, para reabrir o projeto.

Por isso, somente na tarde de anteontem pude apresentar meu relatório. Então,
estamos fora do prazo, sim, mas quero isentar o Ministério, porque o atraso não se deu
por sua culpa. Ela pode ser atribuída a mim mesmo, mas agradeço V.Exa. a
compreensão, e a toda bancada do PSDB também.

A idéia é poder colocar no relatório as coisas que, no nosso entendimento, não
podiam ficar de fora: a extensão desses campi universitários.

Sr. Presidente, pergunto a V.Exa., tendo em vista o fato que o relatório já foi
divulgado com bastante antecedência, se me dispensaria da leitura formal e se eu poderia
ir direto ao comentário de alguns pontos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Perfeitamente.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Obrigado, Presidente.
Como se trata de uma revisão do PPA, tivemos de aguardar todo o debate  travado

em relação ao Orçamento de 2006 — e está aqui o brilhante Relator-Geral, Deputado
Carlito Merss, a quem eu já disse e quero repetir que a sua é uma tarefa hercúlea, não é
fácil, pois sempre as demandas são maiores do que as condições financeiras, e, como
todos os pedidos são de extrema necessidade nacional, é muito difícil poder atender a
todos. V.Exa. fez verdadeiros milagres.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sinto-me em débito, principalmente com o
Estado do Acre.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Obrigado.
Então, Sr. Presidente, recebemos do Governo as metas que estavam estipuladas do

ano de 2003 a 2007, todas as metas da chamada macroeconomia, e estamos tentando
restabelecer nesse projeto. Como já foi divulgado, o grande número com que trabalhamos
para o ano de 2006 é de R$ 422.466 bilhões, e, para o ano de 2007, de R$ 455.693
bilhões.

Foram 676 as emendas apresentadas. Procuramos atender a todas. Não foi
possível, porém, incluir algumas por questões técnicas já explicadas no próprio relatório,
mas nos esforçamos ao máximo para atender às emendas parlamentares.

Em relação à metodologia de atendimento, Sr. Presidente, tivemos de observar
pedidos que constavam apenas no ano de 2006, não colocados em 2005, ou, para 2007,
não colocados em 2006. O que estava previsto no projeto e a reestimativa para 2007.
Procuramos atender com o mínimo de 18% para todas as emendas que não
ultrapassassem o valor do pedido. E, nas demais, procuramos atender em alguns casos
até 100% dos pedidos realizados.



Recebemos um pedido da Marinha do Brasil que consideramos de extrema
importância e, assim, inserimos no relatório o reaparelhamento da Marinha e a
construção de submarinos, tecnologia em que o Brasil também deve avançar para ser
auto-suficiente.

Das emendas, aprovamos 161 integralmente, 471 parcialmente; 40 foram
rejeitadas e 4 foram prejudicadas.

Dos pedidos da universidade, que eu já justifiquei, chega a orientação do
Ministério da Educação no sentido de que deveríamos atender a extensão da Universidade
Federal Fluminense e a extensão da Universidade Federal da Paraíba para o litoral norte.
Também na Paraíba, para Campina Grande, para a Universidade Federal do Ceará, para o
Campus de Quixadá e para o Campus de Sobral; a Universidade Federal de Uberlândia
para o Campus de Pontal, e a Universidade Federal de Viçosa para o Campus Parnaíba.

Como havia possibilidade de recursos, também procuramos atender os
valores apresentado pelo próprio Ministério.

Então, Sr. Presidente, não havendo mais muito coisa a esclarecer, peço
encarecidamente a aprovação do Projeto de nº 41 de 2005 do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Está iniciada a discussão, bem

como o prazo para apresentação de destaques, que será encerrado ao término do debate.
Com a palavra o Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, na condição de Relator do

Orçamento de 2006, acompanhei praticamente toda essa discussão junto com Senador
Sibá Machado. Tínhamos a preocupação de que essa adequação às modificações feitas
teria de ser realizada, e, de certa forma, em muitos momentos acabamos discutindo,
inclusive aquilo que pude, como Relator, acatar.

Sinto-me honrado em ver principalmente, na parte em que há a compatibilização
com a LOA, alguns itens que foram muito fortes nesse período, como o aumento do
salário mínimo para R$ 350,00 e a emenda constitucional do FUNDEB, ainda em
discussão. Fizemos questão de incluir,  para iniciar já no segundo semestre sua
implantação, parte do reajuste dos servidores, agora uma luta que temos de acompanhar
para começar o processo de recuperação da dignidade dos servidores públicos.

Então, fico feliz porque vejo contempladas aqui nessa revisão do PPA, realizada por
V.Exa., todas aquelas lutas que republicanamente esta Casa aprovou por unanimidade.
Queria fazer um elogio a V.Exa. por essa sensibilidade de ter acompanhado todos os
avanços que conseguimos estabelecer na Lei Orçamentária de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Com a palavra o Deputado
Eduardo Sciarra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e
Senadores, temos, enfim, uma série de questionamentos com relação ao PPA, mas o PFL
entende que devemos encaminhar o assunto apenas no plenário do Congresso Nacional,
oportunidade em que a Liderança do partido vai fazer os questionamentos que julgar
pertinentes.

Quero apenas lembrar que alguns acordos feitos quando da votação do Orçamento
continuam ainda sem ser cumpridos. Cito, em especial, o caso do Estado de Sergipe.

Então, o PFL com relação ao encaminhamento da discussão e votação, não vai
criar obstáculos. Porém, no plenário do Congresso, o partido vai se posicionar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Não havendo mais quem
queira discutir, está encerrada a discussão.

Durante o período de discussão não houve apresentação de destaques.
Em votação o relatório, com as alterações decorrentes do Adendo I, Errata nº 1  e

Errata nº 2, na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Em votação na representação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.



Quero agradecer aos Srs. Líderes e a todos os Srs. Parlamentares que
possibilitaram esta votação hoje. Conseguimos limpar toda a pauta pendente. Só temos
agora as matérias  deste ano, cujos Relatores foram nomeados agora dentro do novo
prazo. Não temos mais nenhuma matéria pendente na pauta. Agradeço, portanto, aos
Srs. Líderes, aos partidos, aos membros desta Comissão.

Antes de encerrar esta reunião, convido V.Exas. para  os seminários que teremos
na próxima segunda-feira, na Câmara Municipal de Uberlândia — todos os Parlamentares
estão convidados —, de 9h às 12h, com transmissão ao vivo da Câmara; e aqui, na terça-
feira, de 14h às 18h, com a presença de entidades da sociedade civil,  representantes do
Ministério do Planejamento e do Relator Romero Jucá.

Convido também os Srs. Líderes para a reunião do Colégio de Líderes, que se
realizará na terça-feira, às 16h, e para nossa reunião ordinária, na quarta-feira, às
14h30min e, por fim, para audiência, já acertada com o Presidente do Tribunal de
Contas, quinta-feira, às 10h.

Está encerrada a reunião.


