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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Havendo número

regimental para abertura dos trabalhos, declaro iniciada a 4ª reunião ordinária da 4ª

Sessão Legislativa ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, destinada à apreciação da matéria constante da Pauta nº 11 de 2006.

Convido a Senadora Serys Slhessarenko a proceder à leitura do expediente.

A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Expediente.

Correspondência recebida, interna:

1 - Expediente indicando um Parlamentar para integrar o Comitê Permanente

de Acompanhamento, Fiscalização Orçamentária, Financeira, Operacional, Contábil

e Patrimonial dos Recursos Oriundos da União: Ofício nº 045, de 17 de maio, do

Senador Mozarildo Cavalcanti, Líder do PTB, indicando o Senador Sérgio Zambiasi.

2 - Expediente indicando um Parlamentar para integrar o Colegiado de

Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão: Ofício nº

342, de 23 de maio, do Deputado José Múcio Monteiro, Líder do PTB, indicando o

Deputado Alex Canziani, em substituição ao Deputado Jovair Arantes.

Correspondência externa recebida:

1 - Expediente do dia 16 de maio, encaminhado via fax, do Presidente do

Conselho Superior de Economia, Deputado Delfim Netto, convidando o Presidente

da Comissão para participar de reunião do Conselho, dia 2 de junho, com a

presença do Diretor Titular do Departamento de Competitividade e Tecnologia da

FIESP.

2 - Ofício nº 551, de 19 de maio, do Procurador-Geral da República, Antônio

Fernando Barros e Silva de Souza, solicitando a relação de emendas individuais

aprovadas para a Saúde destinadas à compra de unidades móveis e equipamentos

hospitalares nos anos de 2004 a 2006.

Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,

Ministro Adylson Motta — Avisos SGS, de 17 de maio de 2006.

1 - Aviso nº 736/2006, Acórdão nº 732/2006. Construção de rodovia no

Projeto de Assentamento Gameleira, situado no Município de Flores de Goiás.

2 - Aviso nº 737/2006, Acórdão nº 734/2006. Obras rodoviárias emergenciais

na BR-158/Goiás — Trecho: entroncamento GO-221, Jataí; segmento: Kms 154 a
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271 —, incluídas no Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas

Estradas (PETSE).

3 - Aviso nº 739/2006, Acórdão nº 722/2006. Controle do limite gasto com

pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

4 - Aviso nº 749/2006, Acórdão nº 737/2006. Obras da BR-317 no Estado do

Acre. Trecho: de Rio Branco até a divisa do Acre com o Amazonas.

Lido o expediente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Muito obrigado, Senadora

Serys Slhessarenko.

Não havendo quorum para deliberação, vamos suspender a reunião e

convocar sua continuação para amanhã, dia 25, após a audiência pública que será

realizada às 10h, com o Presidente o Tribunal de Contas da União, Ministro Adylson

Motta.

Quero agradecer à Comissão o grande seminário que realizamos ontem, com

a participação de mais de 40 entidades. Abrimos para os organismos sociais sistema

de informações que é o mesmo que utilizamos para o acompanhamento da

execução orçamentária. Quarenta entidades já se cadastraram no SIGA Brasil,

programa desenvolvido pelo Senado Federal e que está à disposição desta

Comissão. Portanto, o mesmo sistema que utilizamos para acompanhar nossas

emendas e a execução do Orçamento, está agora também à disposição da

sociedade. Se algum Parlamentar sabe de entidade que deseje se cadastrar, por

favor entre em contato com nossa Consultoria. Só ontem, mais de 10 jornalistas se

inscreveram, e outros estão se inscrevendo hoje.

A Comissão de Orçamento está à disposição da sociedade. Não temos o que

esconder, por isso estranhamos algumas críticas feitas aos nossos trabalhos. A

elaboração do Orçamento está muito clara, e queremos que o acompanhamento

seja possível desde a elaboração da peça até a sua execução. Ou seja, queremos

dar total transparência ao processo. Prova disso é que, só ontem, repetimos, mais

de 40 entidades e mais de 10 jornalistas se cadastraram no SIGA Brasil. E a procura

continua. Amanhã, com a presença do Ministro Adylson Motta, do Deputado Paulo

Rubem Santiago, que coordena nosso grupo, e do Relator, Deputado Colbert

Martins, iremos aprimorar ainda mais esse processo de fiscalização.
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Vamos também criar um grupo permanente de Obras Irregulares e Obras

Inacabadas, para dar à Comissão melhores condições de cumprir seu papel de

acompanhar os trabalhos realizados nesta Casa.

No mês de junho faremos o planejamento das audiências previstas para o

próximo semestre. Já realizamos seminários neste semestre, um em Uberlândia, um

aqui em Brasília, para discussão da LDO. O prazo era muito curto. No segundo

semestre faremos no mínimo um seminário em cada região do País. Os

Parlamentares que desejarem que seu Estado receba o seminário devem entrar em

contato conosco, porque vamos montar um cronograma de atividades. Também

elaboramos uma cartilha sobre o Orçamento, e, se V.Exas. quiserem repassar a

montagem da LDO, encontrarão os dados principais nessa cartilha.

No segundo semestre vamos elaborar uma para o Orçamento. Se V.Exas.

quiserem que seus Estados sejam contemplados, entrem em contato conosco,

porque em junho vamos começar a preparar os cartazes e a planejar a dinâmica de

deslocamentos.

O Ministério do Planejamento já colocou técnicos da SOF à nossa disposição.

Eles participarão de todas as audiências marcadas, estiveram nos seminários de

Uberlândia e de Brasília, e já estão abertos ao trabalho conjunto. Se, numa

determinada região, mais de um Estado desejar receber o seminário, podemos

realizar mais de um. Apenas não deixem de entrar em contato conosco logo.

Hoje à noite encerra-se o prazo para apresentação de emendas à LDO. O

horário limite será 18h30min ou assim que se encerrar a sessão noturna da Câmara

dos Deputados. Fiquem todos avisados, porque não haverá prorrogação desse

prazo.

Tem a palavra o Senador Juvêncio da Fonseca.

O SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA - Sr. Presidente, sei que V.Exa.

é irmão da transparência, mas eu gostaria que ficasse bem claro como deve

proceder a entidade ou pessoa interessada em se cadastrar no SIGA Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Ainda não abrimos a

consulta para o cidadão, para não sobrecarregar o sistema, mas estamos

trabalhando para isso. As entidades que desejarem se cadastrar devem ter o CNPJ.

Elas se cadastram aqui na Consultoria, para que seus nomes fiquem registrados,
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porque elas terão responsabilidade pelas informações que receberão. A entidade

tem, ao mesmo tempo, direito à informação e responsabilidade por ela. É preciso

assinar uma declaração. Feito isso, a entidade receberá uma senha de acesso ao

sistema. Hoje pode-se acessar livremente dados gerais da nossa Comissão de

forma restrita. Com essa senha, a entidade cadastrada terá um acesso maior.

O SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA - Os 10 jornalistas se

inscreveram em nome do jornal?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Não. Com a carteira da

Federação Nacional dos Jornalistas — FENAJ, o jornalista pode se cadastrar.

Ficamos com o registro dele em nossos arquivos.

O SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA - Então os jornalistas também

têm acesso a essas informações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Sim, basta que se

identifiquem com a carteira da FENAJ e façam a inscrição. Com o nome do jornalista

e o número da carteira, saberemos quem tem acesso às informações. Os jornalistas

cadastrados também passam a ter responsabilidade pela informação que

receberem.

O SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA - Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Tem a palavra o

Deputado Geraldo Resende.

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, há pouco tempo,

a Mesa Diretora — e manifestei posição contrária — negou a um ex-Parlamentar, no

caso um Deputado Distrital de Brasília e ex-Deputado Federal, acesso à senha do

SIAFI. O que podemos fazer para que ex-Parlamentares, com a responsabilidade

que têm, consigam acessar o sistema? Refiro-me ao ex-Deputado Federal Augusto

Carvalho, hoje Deputado Distrital.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) -  Agradeço a V.Exas. o

apoio. Apenas estou fazendo isso, porque a Comissão está me permitindo fazê-lo.

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - A Mesa Diretora da Casa negou

ao Deputado acesso à senha e, em conseqüência, às informações do SIAFI.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Vamos discutir como

podemos abrir o acesso aos interessados. No momento, não é possível. Eles

podem, porém, a partir de uma entidade, conseguir isso. Estamos trabalhando o

mais rapidamente possível para resolver o problema. O CENIN se comprometeu a,

até junho, informatizar toda a Comissão de Orçamento. Assim, esperamos abrir

acesso aos demais cidadãos, sem sobrecarregar o sistema. Vamos examinar o caso

de ex-Parlamentares, para que tenham prioridade nesse processo.

Com a palavra o Deputado Paulo Rubem Santiago.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, Deputado

Gilmar Machado, colegas Deputados, Senadoras e Senadores, estamos

caminhando para a unificação de toda a execução orçamentária do País, tanto na

esfera federal quanto nas estaduais e municipais, de modo a que todo País tenha

acesso único ao sistema. É impossível imaginarmos um Município ou um Estado que

não receba transferência de recursos federais.

 Evidentemente, para um Parlamentar Estadual, a exemplo do Deputado

Augusto Carvalho, da Câmara Distrital de Brasília, para um Vereador do Município

de Teresina — que se orgulha de ter aqui como um dos seus representantes o

Deputado Nazareno Fonteles —, é importante estarem a par das transferências

federais para seus Estados e Municípios. Cito o exemplo dos recursos do Fundo

Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE —, transferidos para os

Municípios e aplicados sobretudo no transporte escolar. Como um Vereador de um

Município como  Petrolina ou Garanhuns, em Pernambuco, ou qualquer outro do

interior do País, pode averiguar a transferência de recursos federais, sem que se lhe

assegure o acesso automático ao sistema informatizado da administração

financeira?

Portanto, vamos caminhar, em curtíssimo espaço de tempo, para a unificação

de toda a execução orçamentária pela União Federal de seus próprios recursos;

pelos Estados, recursos transferidos pela União Federal; e pelos Municípios,

recursos transferidos pela União Federal e Estados. Estamos caminhando para um

acesso único e livre no território nacional.

As universidades brasileiras que têm desenvolvido cursos de mestrado e

outros de pós-graduação na área de Ciências Contábeis também devem ser
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convidadas a ter acesso à senha, a fim de que possam acompanhar, na

contabilidade pública, a transferência de recursos da União aos Estados e

Municípios e dos Estados aos Municípios.

As dificuldades citadas pelo Deputado Geraldo Resende e outras encontradas

no Estado de Pernambuco, onde a Assembléia não faculta aos 49 Parlamentares a

senha de acesso ao SIAFI, serão letras mortas. Vamos caminhar para a unificação

de todos os sistemas, assegurando ao Vereador do mais distante Município do País

o acompanhamento das verbas do SUS a ele destinadas, do dinheiro do FNDE e do

futuro FUNDEB, bem como dos recursos para a agricultura familiar e dos programas

hoje acessíveis, como o Bolsa-Família. Para isso, basta que o Vereador acesse o

Portal da Transparência para identificar na sua região ou no seu Município quem são

os beneficiários da transferência direta.

Entendo que todas essas dificuldades representaram para alguns concepção

anacrônica de privatizar o acompanhamento da execução do Orçamento. Portanto,

vamos caminhar para um sistema único de transparência, assegurando a todos os

que têm o voto popular, às entidades legalmente constituídas, sobretudo aquelas

que realizam estudos e pesquisas sobre dinheiro público neste País, acesso livre,

democrático e transparente ao sistema, para que tenhamos mais eficiência e

probidade na execução do gasto público no País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Muito obrigado, Deputado

Paulo Rubem Santiago.

Agradeço a V.Exa., na presença do Senador Romeu Tuma, Corregedor do

Senado Federal, o trabalho realizado para que pudéssemos ontem abrir todo o

Sistema SIGA Brasil, a fim de que mais entidades, como foi muito bem abordado

aqui, tenham acesso ao sistema. E, se Deus quiser, vamos chegar a todos os

Parlamentares deste País, dando-lhe condições de acesso a esses dados, para que

todos possam fazer um acompanhamento em tempo real, desde a votação até a

execução.

Com a palavra o Senador Romeu Tuma.

O SR. SENADOR ROMEU TUMA - Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. as

palavras amáveis. Foi realmente um trabalho muito bem preparado pela 1ª
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Secretaria, por meio do Dr. Celso, que é um especialista. Ele fez essa proposta

porque entende que todo cidadão brasileiro tem o direito de acompanhar o

andamento do Orçamento. E, com a INTERLEGIS interligando praticamente mais de

2 mil Prefeituras no sistema e a gentileza de V.Exa. de dar operacionalidade à

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sentimos de perto

o tratamento que está dando para a elaboração do Orçamento, com a exigência de

presença e discussão preliminar de alguns assuntos, sem confrontos, mas buscando

alcançar o ideal, que é o consenso.

Dessa forma, cada um de nós que amanhã apresentar uma emenda vai saber

tranqüilamente,  graças ao SIGA Brasil, se ela foi ou não aplicada.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a iniciativa. A meu ver, é uma boa

oportunidade para que a sociedade saiba que a respeitamos e queremos que ela

acompanhe o trabalho desta Comissão, tão bem dirigida por V.Exa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Muito obrigado, Senador

Romeu Tuma.

 Mais uma vez agradeço à Corregedoria do Senado e às Consultorias da

Câmara dos Deputados e do Senado Federal o trabalho conjunto para que esses

dados cheguem o mais rapidamente possível a quem por eles se interessar. Quem

quiser fazer a inscrição para obter a senha do SIGA Brasil, que dá acesso

privilegiado ao SIAFI, basta ir à Presidência na Comissão de Orçamento e procurar,

no período da manhã, o João Neto; no da tarde, o Alisson. Pessoalmente ou pelo

telefone 3216-6897, e eles darão informações sobre o cadastramento para o acesso

aos dados do SIAFI.

Persistindo a ausência de quorum para deliberação no Senado Federal, a

Presidência suspende a reunião e a reconvoca para amanhã, às 10h, logo após a

audiência pública que será realizada com a participação do Presidente do Tribunal

de Contas da União, Ministro Adylson Motta.

Está suspensa a reunião.
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Declaro reiniciada a 4ª

Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação da matéria constante da

Pauta nº 11, de 2006.

Não há número regimental para deliberação na representação do Senado

Federal.

Antes de encerrar, comunico que foram apresentadas 325 emendas à LDO

pelo Senado Federal; 1.885 pela Câmara dos Deputados; 55 pelas Comissões das

duas Casas; e 56 pelas bancadas. Totalizando 2.321 emendas à Lei de Diretrizes

Orçamentárias.

Estamos trabalhando com o Relator, Senador Romero Jucá, para que, na

próxima semana, seja entregue o relatório para que, na semana de 6 a 10 de junho,

possamos votar a LDO na Comissão.

Não havendo número regimental, encerro esta reunião e convoco reunião

ordinária para dia 31 de maio, quarta-feira próxima, às 14h30, neste plenário.

Está encerrada a sessão.


