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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Há número regimental.

Declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa

ordinária da Comissão Mista de Plano, Orçamentos Públicos e Fiscalização,

destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nº 11, 13 e 14, de 2006.

Comunico que será realizada audiência pública conjunta com a presença do

Presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, e a participação de

Comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a realizar-se no dia 20

de junho, terça-feira, às 15 horas, neste plenário.

O palestrante apresentará avaliação do cumprimento dos objetivos e metas

das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal

de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços, em atendimento ao

estabelecido no § 5º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Convido o Deputado José Carlos Machado para fazer a leitura do expediente.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Correspondência recebida

interna:

1) Ofício nº 22, de 15 de maio, do Deputado Itamar Serpa, solicitando

cancelamento de todas as emendas por ele apresentadas ao Orçamento para 2006

2) Ofício nº 192, de 23 de maio, do Senador Antonio Carlos Valadares,

encaminhando para conhecimento cópia de ofícios endereçados aos órgãos

competentes do Governo Federal, referentes a emendas apresentadas ao

Orçamento para 2006.

3) Ofício nº 109, de 24 de maio, da Deputada Professora Raquel Teixeira,

expressando interesse em realizar seminário regional sobre a LDO para 2007, em

Goiânia.

4) Ofício nº 233, de 25 de maio, da Deputada Tetê Bezerra, solicitando

certidão em que conste que ela e o ex-Senador Carlos Bezerra nunca apresentaram

emendas ao Fundo Nacional de Saúde para aquisição de unidade móvel de saúde,

no período de 1995 até a presente data; e do ex-Senador, de 1995 a 2002.

5) Ofício nº 172, de 25 de maio, do Deputado Marcelino Fraga, que solicita

declaração acerca da não apresentação de emendas referentes à aquisição de

unidade móvel de saúde para o Município de Governador Lindenberg, no Espírito

Santo, aos Orçamentos de 2004 a 2006.
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6) Ofício nº 175, de 30 de maio, do Deputado Marcelino Fraga, que solicita

correção de emenda de sua autoria apresentada à proposta orçamentária para 2006.

7) Ofício nº 914, de 1º de junho, do Senador Sérgio Zambiasi, solicitando

alteração de GND, em decorrência de erro material.

Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões das Comissões:

Com base no critério adotado por esta Presidência quanto aos expedientes de

justificativa de falta, informo os expedientes que tiveram justificativas indeferidas e

deferidas:

Justificativas indeferidas.

1) Ofícios nºs 56 e 62, de 3 e 10 de maio, respectivamente, da Senadora

Heloísa Helena. Ausência nos dias 3 e 10 de maio de 2006;

2) Ofícios nºs 86, 94 e 95, de 4 e 10 de maio, do Senador Heráclito Fortes.

Ausência nos dias 3, 4 e 10 de maio de 2006;

3) Ofício nº 105, de 24 de maio, do Deputado José Rocha. Ausência no dia 24

de maio de 2006;

4) Ofício nº 71, de 10 de maio, do gabinete da Deputada Laura Carneiro.

Ausência nos dias 11 e 12 de maio de 2006;

5) Ofício nº  6, de 17 de maio, do Deputado Nelson Meurer. Ausência no dia

11 de maio de 2006;

6) Ofício nº 64, de 17 de maio, da Deputada Maninha. Ausência no 17 de

maio de 2006;

7) Ofício nº 372, de 8 de maio, do Deputado Mário Negromonte, Líder do PP,

comunicando ausência do Deputado Francisco Dornelles. Ausência nos dias 2 e 4

de 2006.

8) Ofício nº 37, de 11 de maio, do Deputado Júlio Cesar. Ausência nos dias

10 e 11 de maio de 2006;

9) Ofício nº 146, de 2 de maio, do Deputado Vignatti. Ausência no dia 3 de

maio de 2006;

10) Ofício nº 68, de 10 de maio, do Deputado Amauri Gasques. Ausência no

dia 11 de maio de 2006;

11) Ofício nº 32, de 15 de maio, do Deputado Zé Gerardo. Ausência nos dias

3, 4 e 9 de maio de 2006;
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12) Ofício nº 87, de 5 de junho, do Deputado Bismarck Maia. Ausência no dia

31 de maio de 2006;

13) Ofício nº 51, de 1º de junho, do Deputado Júlio Cesar. Ausência no dia 31

de maio de 2006;

14) Ofício nº 50, de 24 de maio, do Deputado Francisco Dornelles. Ausência

no dia 24 de maio de 2006;

Justificativas deferidas.

1) Ofícios nºs 8 e 10, de 5 e 9 de maio, respectivamente do Deputado Alberto

Goldman. Ausência nos dias 27 de abril e 4 de maio de 2006;

2) Ofício nº 139, de 15 de maio, do gabinete do Deputado Josué Bengtson.

Ausência no dia 4 de maio de 2006;

3) Ofício nº 46, de 18 de maio, do gabinete do Deputado Francisco Dornelles.

Ausência nos dias 9, 10 e 11 de maio de 2006;

4) Ofício nº 34, de 17 de maio, do gabinete do Deputado Pedro Fernandes.

Ausência no dia 2 de maio de 2006;

5) Ofícios nºs 107, 114, de 18 e 23 de maio respectivamente, do gabinete do

Deputado Roberto Balestra. Ausência nos dias 9, 11 e 17 de maio de 2006;

6) Ofícios nºs 65 e 66, de 4 e 8 de maio respectivamente, do gabinete do

Senador Romeu Tuma. Ausência nos dia 4, 8 e 9 de maio de 2006;

7) Ofícios nºs 309 e 339, de 4 e 17 de maio, do gabinete do Senador

Mozarildo Cavalcanti. Ausência nos dias 2 e 3 e de 16 a 31 de maio de 2006;

8) Ofício nº 303, de 23 de maio, do gabinete do Deputado Carlito Merss.

Ausência no período de 20 a 27 de maio de 2006;

9) Ofício nº 34, de 22 de maio, do Deputado Zé Gerardo. Ausência no dia 16

de maio de 2006;

10) Ofício nº 48, de 24 de maio, do Deputado Francisco Dornelles. Ausência

nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2006;

11) Ofício nº 295, de 10 de maio, do Senador Luiz Otávio. Ausência no dia 11

de maio de 2006;

12) Ofício nº 98, de 25 de maio, do Deputado Carlito Merss. Ausência no

período de 23 a 26 de maio de 2006;
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13) Ofício nº 102, de 23 de maio, do Deputado José Rocha. Ausência no dia

23 de maio de 2006;

14) Ofício nº 104, de 23 de maio, do gabinete do Deputado Walter Feldman.

Ausência no período de 23 de abril a 23 de maio de 2006.

15) Fax de 25 de maio, do gabinete do Deputado Jovair Arantes. Ausência no

período de 45 dias a partir de 22 de maio de 2006.

16) Ofício nº 102, de 17 de maio, do Senador Heráclito Fortes. Ausência no

dia 16 de maio;

17) Ofício nº 116, de 31 de maio, do gabinete do Deputado Roberto Balestra.

Ausência no período de 7 dias a partir de 18 de maio de 2006;

18) Ofício nº 46, de 1º de junho, do gabinete do Deputado Francisco

Dornelles. Ausência no dia 25 de maio de 2006;

19) Ofício nº 36, de 6 de junho, do Deputado Zé Gerardo. Ausência nos dias

25 de abril, 3 e 17 de maio de 2006.

Correspondência recebida externa:

 Ofício nº 175, de 9 de maio, do Procurador Seccional da União em

Campinas, Paulo Soares Hungria Neto, solicitando demonstrativo das emendas

aprovadas do ex-Parlamentar Manoel Moreira de Araújo Filho, no período de 1990 a

1993, com a correlação entre os recursos liberados e as emendas.

Relatórios de gestão fiscal encaminhados à Comissão em atendimento à Lei

de Responsabilidade Fiscal:

 1 - Tribunais Regionais do Trabalho das seguintes regiões: 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 9ª,

11ª, 12ª, 15ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª e 24ª;

2 - Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes Estados: Acre, Amapá, Bahia,

Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato

Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro,

Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São

Paulo;

3 - Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Tribunal Superior do Trabalho;

5 - Tribunal de Contas da União;

6 - Superior Tribunal de Justiça;
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7 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Avisos-SGS-TCU encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da

União, Ministro Adylson Motta:

Aviso nº 714, de 10 de maio, Acórdão nº 686/2005: obras de restauração

rodoviária previstas no Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas

Estradas.

Avisos de 24 de maio:

1 - Aviso nº 770/2005, Acórdão nº 773/2006: auditoria junto à Petróleo

Brasileiro S/A (PETROBRAS) para fiscalizar a execução de obras e serviços

referentes à manutenção da infra-estrutura operacional do parque de refino;

2- Aviso nº 772/2006, Acórdão nº 791/2006: sigiloso;

3 - Aviso nº 779/2006, Acórdão nº 775/2006: obras de restauração rodoviária

do Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas na BR-452,

Goiás, trecho Rio Verde/Itumbiara, segmento quilômetro 81.0 a quilômetro 199.6;

4 - Aviso nº 790/2006, Acórdão nº 772/2006: implantação do Sistema Adutor

do Garrincho, com 184 quilômetros, no Estado do Piauí.

5 - Aviso nº 791/2006, Acórdão nº 777/2006: construção do Sistema Adutor do

Sudeste Piauiense;

6 - Aviso nº 794/2006, Acórdão nº 766/2006: complementação da infra-

estrutura geral do Centro de Lançamento de Alcântara;

Avisos de 31 de maio:

1 - Aviso nº 861/2006, Acórdão nº 813/2006: obra de construção de trechos

rodoviários no corredor oeste/norte da BR-163, Pará. Divisa Mato

Grosso/Pará/Santarém.

2 - Aviso nº 869/2006, Acórdão nº 812/2006: obra de construção  do

Aeroporto Regional Sul de Santa Catarina, localizado em Jaguaruna, Santa

Catarina;

3 - Aviso nº 873/2006, Acórdão nº 814/2006: análise do impacto de operações

fiscais realizadas no Estado do Mato Grosso do Sul, na definição do montante

mínimo a ser aplicado pelo Estado na área de Saúde.

4 - Aviso nº 879/2006, Acórdão nº 810/2006: obra da BR-265 no trecho entre

a rodovia Fernão Dias e o acesso à cidade de Lavras, em Minas Gerais;



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 0846/06 Data: 07/06/2006

6

5 - Aviso nº 887/2006, Acórdão nº 805/2006: manutenção e recuperação de

sistema de produção de óleo e gás natural na Região Nordeste.

6 - Aviso nº 896/2006, Acórdão nº 823/2006, serviços emergenciais na BR-

135, Minas Gerais, trecho entre Navarro e Corinto. Programa Emergencial de

Trafegabilidade e Segurança nas Estradas.

7 - Aviso nº 901/2006, Acórdão nº 820/2006: obras de restauração rodoviária

do Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas da BR-354,

Rio de Janeiro. Trecho entre entroncamento com a BR-485, divisa de Minas Gerais e

Rio de Janeiro a entroncamento com a BR-116, Engenheiro Passos.

8 - Aviso nº 907/2006, Acórdão nº 819/2006: obras de restauração rodoviária

do Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas da BR-393,

no Rio de Janeiro, trecho de acesso a Três Rios até o Entroncamento com a BR-

116.

9 - Aviso nº 911/2006, Acórdão nº 821/2006: obras de restauração rodoviária

do Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas na BR-050,

em Goiás.

10 - Aviso nº 917/2006, Acórdão nº 822/2006: serviços emergenciais na BR-

135, Minas Gerais. Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas

Estradas.

Avisos/SGS do Tribunal de Contas da União encaminhados à Secretaria-

Geral da Mesa do Senado Federal para autuação e posterior encaminhamento à

Comissão, na forma de Aviso do Congresso Nacional.

1) Aviso nº 870/2006, de 31 de maio de 2006 - Acórdão 818/2006: obras de

implementação e pavimentação da rodovia BR-330, no Estado do Piauí, trecho Bom

Jesus do Gurguéia, Piauí, divisa Piauí/Maranhão.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO  - É só, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Qual é a conclusão do acórdão? O

acórdão é para demonstrar que há irregularidade? Porque basta dizer que houve um

acórdão do TCU, mas qual o conteúdo do acórdão?
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Meu caro Deputado, V.Exa.

está fazendo uma pergunta...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - A V.Exa.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Estou lendo apenas o

expediente que fui encarregado de fazer. V.Exa. deveria dirigir questionamentos ao

Presidente da Comissão.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Deputado Sérgio Miranda,

estamos apenas comunicando as correspondências recebidas. Agora o acórdão se

encontra na página da Comissão, à disposição, tanto em papel quanto na Internet,

na página da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Então, nós aqui só estamos comunicando.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, não seria

importante, talvez, para facilitar, já ficarmos informados de que o acórdão denuncia

irregularidades, dizendo que elas foram superadas, dizendo que ainda faltam

documentos, enfim, um resumo do acórdão, porque, quando se aprova um acórdão

tem o resumo dele.

Mas, Presidente, eu vou percorrer a página.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Deputado Sérgio Miranda,

só para responder sua questão, quando há uma denúncia de uma irregularidade ou

quando é saneado o problema, abre-se um aviso, e aí tem que ser votado pela

Comissão. Então, neste caso, é apenas para informação. Agora, quando há

qualquer irregularidade ou uma denúncia, a Comissão abre um processo, nomeia o

Relator e ele apresenta um relatório sobre o qual a Comissão tem que se posicionar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Pela ordem, Sr. Presidente, ainda

sobre o expediente, agora é um outro tema. Eu ouvi no expediente alguns ofícios de

Parlamentares buscando um documento da Comissão de que não fizeram emendas

para aquisição de equipamentos para a área de saúde. Eu acho que, se a Comissão

quiser ajudar o processo que existe hoje de investigação, deveria informar que

Deputado fulano de tal não tem emenda individual. Porém, a bancada em que o
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Deputado se inclui, ou o Senador, se tiver alguma emenda genérica, tem que ser

informada.

Não basta dizer que o Deputado não tem emenda. Deputado que não tem

emenda, se houver emenda genérica de bancada, não deveria ser identificado?

Deputado fulano de tal não tem nenhuma emenda para aquisição de

equipamentos para a área de saúde, porém existe uma emenda genérica de compra

de ambulância da bancada da qual o Deputado faz parte.

V.Exa. não acha que isso é mais claro, ajudaria mais? O mero ofício de dizer:

“não tem emenda” não esclarece. Porque a maior parte disso que está ocorrendo é

rachadinha e rachadona. Todos sabem disso.

Então, tem que identificar que existe, ou então, não existe emenda de

bancada. Era isso que eu queria dizer para contribuir para o bom andamento dos

trabalhos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) -  Pois não, depois eu já

respondo a sua questão de ordem.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - É um questionamento. E se

V.Exa. não puder responder de pronto, que o faça no momento oportuno. É a

respeito de algo que me despertou curiosidade. Eu não sei se os companheiros da

Comissão ficaram atentos na leitura do Aviso nº 772/2006 que fala no Acórdão nº

791/2006 e, em seguida, vem a palavra “sigiloso”. Que coisa de tamanha

importância é essa? Faz-se referência ao acórdão e, depois, faz uma referência à

obra. Nesse aviso, parece que não vamos ter condições de... Algum Deputado vai

ter que fazer o relato.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Nobre Deputado, no que diz

respeito a esse processo que está no Supremo Tribunal Federal, que é sigiloso, não

será que é sobre isso?

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Não sei, é um aviso do

Tribunal de Contas da União, datado de 24 de maio. Tem o Aviso nº 772/2006,

Acórdão nº 791/2006, os demais referem-se à obra. Por exemplo, Aviso nº 779 —

obras de restauração rodoviária etc. etc.
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Nesse aviso, em seguida, vem a palavra “sigiloso”. Pode ser alguma obra de

tamanha importância estratégica para o País que nós não tenhamos....

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Deputado José Carlos

Machado e Deputado Sérgio Miranda, vou responder as perguntas formuladas à

Mesa.

Primeiro, com relação à informação que foi solicitada pela Deputada Teté

Bezerra e pelo ex-Senador Carlos Bezerra, a Presidência, sendo solicitada

formalmente, respondeu também formalmente que, em termos de emenda

individual, realmente não constava nenhuma emenda individual, mas ressaltei que,

nos anos de 2001 a 2006, enumerei o número da emenda da bancada do Mato

Grosso do qual os Parlamentares fazem parte.

Então, coloquei o número, o objeto e o valor da emenda. No documento

fornecido pela Comissão, fizemos questão de deixar claro — e a qualquer

Parlamentar que me solicitar formalmente responderei também formalmente —

colocando tanto individual quanto de bancada, porque o Parlamentar faz parte da

bancada. Portanto, a Comissão não tem aqui como dizer que ele não tinha nenhum

tipo de emenda, porque dentro da emenda cabe apresentação...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sinceramente, eu quero dar os

parabéns a V.Exa., à Secretaria, porque foi a coisa mais correta que poderia ser

feita. V.Exa. está de parabéns por essa preocupação com a correção dos trabalhos

dentro da Comissão.

Pensava que não tinha sido feito, fiquei surpreso. Dou parabéns a V.Exa. e à

Secretaria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Fizemos o mesmo no que

diz respeito a solicitações que recebemos, tanto do Juiz de Mato Grosso, quanto da

Procuradoria-Geral da República. Nominei exatamente todas informações

solicitadas, tanto no que diz respeito à questão individual, quanto à de bancada do

Parlamentar solicitada.

Então, esse é o trabalho que temos feito. (Pausa.)

Além disso, há uma solicitação do Deputado Marcelino Fraga, do Espírito

Santo, que me pede informação sobre se S.Exa. fez emenda para um determinado
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Município. Eu vou responder que naquele Município não tem, mas que a bancada do

Espírito Santo tem emendas e que, portanto, tenho de fornecer o número da

emenda da bancada.

Para justificar que não participou, ele terá de pedir a informação ao Ministério

da Saúde e não à Comissão.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - É do Município de

Governador Lindenberg, Estado do Espírito Santo. A Comissão teve esse cuidado.

E informo a V.Exas. que o Deputado Paulo Rubem Santiago, que está

coordenando o grupo de acompanhamento, e o Deputado Colbert Martins, o nosso

Relator, já procuraram a Corregedoria-Geral da União para obter informações,

levantamentos não só a respeito da área de saúde, mas também a respeito de

outros itens. E estamos fornecendo-os à Corregedoria da Casa para que também

desenvolva o seu trabalho.

Com todas as informações que chegam temos tomado esse cuidado, para

preservar o trabalho da Comissão. Por isso, algumas vezes eu fico um pouco

surpreso em relação ao que dizem do trabalho da Comissão, porque o problema não

está no que ela desenvolveu ou está fazendo; o problema está fora daqui. Mas

procuramos ter esse cuidado para preservá-la e todos os seus membros.

Com relação ao sigilo sobre a Adutora da Serra da Batateira, na Bahia,

também vamos solicitar informações ao TCU. Queremos saber porque nos mandou

esse aviso com uma tarja. Desde que assumi a Presidência desta Comissão, é o

primeiro que chega assim. Por isso, vou solicitar ao TCU informações sobre essa

questão sigilosa. E a obra está bloqueada, por orientação do Orçamento, por

indícios de irregularidades, desde 2002.

Com as informações que V.Exa. está levantando sobre a questão, muito bem

tratada pelo Deputado José Carlos Machado, que nos ajudou na leitura do

expediente, vamos ter condições de orientar melhor as Sras. e os Srs.

Congressistas.

Com a palavra o Deputado Colbert Martins.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Senadores, Sras. e Srs. Deputados, a exemplo do Deputado Paulo Rubem Santiago
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e de V.Exa., Sr. Presidente, fiz uma sugestão anteontem que gostaria fosse

transmitida à Comissão.

Com o intuito de melhorar os critérios de transparência na divulgação sobre o

repasse e aplicação de recursos federais, sugeri que esta Comissão envie a todos

os Municípios brasileiros as informações sobre as áreas de saúde e educação.

Vamos discuti-la.

Proponho também que seja levado a efeito o entendimento do Comitê de

Fiscalização, ou seja, de dar informações, se isso for do entendimento da Comissão,

a todos os Municípios, para que, por meio dos seus órgãos de representação,

tenham condições de divulgá-las, por serem públicas e importantes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Obrigado, Deputado

Colbert Martins.

Com a palavra o Deputado Paulo Rubem Santiago.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, quero resgatar rapidamente o teor da

audiência pública realizada com o Ministro-Presidente do TCU, quando convergimos

para a adoção do princípio da transparência total, absoluta, envolvendo desde a

aplicação de recursos federais pelos próprios órgãos da União até a transparência

na aplicação de recursos levados aos Estados e aplicados na esfera dos Municípios.

Chegamos inclusive a defender a constituição de um sistema único de

fiscalização e controle, permitindo que, desde a esfera local, a Câmara Municipal, a

Inspetoria Regional do Tribunal de Contas e a Promotoria de Justiça instalada

naquela Comarca, haja acesso livre aos dados sobre a transferência de recursos,

tanto constitucionais quanto relativos a transferências voluntárias.

Nessa direção foram apresentadas algumas emendas — algumas de nossa

autoria, outras do Deputado Sérgio Miranda —, para que os critérios que orientarão

as transferências de recursos da União para Estados e Municípios, sobretudo em

programas que não são obrigações constitucionais, também estejam devidamente

publicados, para que isso venha a facilitar o acompanhamento da execução

orçamentária, da regionalização dos investimentos, das transferências aos Estados

e Municípios.
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Queremos, portanto, construir essa caminhada de acordo com o

entendimento que tivemos com o Presidente do TCU. Ou seja, de que vamos

caminhar para construir um sistema único de fiscalização e controle, superando essa

separação que existe do Município para a esfera do Estado, da Câmara para a

Assembléia, da Assembléia para o Congresso. Temos meios eletrônicos disponíveis.

Já realizamos aqui a primeira audiência. Já estão agendadas audiências em outros

Estados da Federação para também credenciarmos entidades que já demonstraram

interesse em trabalhar com acompanhamento da execução orçamentária.

Creio que a proposição aqui relatada pelo Deputado Colbert Martins tem de

ser executada com a maior brevidade possível. Poderíamos já nos dirigir aos

Municípios brasileiros, informando às Câmaras, às Promotorias de cada Município,

os recursos destinados especialmente às ações de educação e saúde, o que

facilitaria — e muito — o apoio e a fiscalização da sociedade a eventuais desvios de

finalidade, má gestão de recursos e outras formas de improbidade que,

lamentavelmente, têm sido encontradas em grande volume nas auditorias realizadas

pela CGU, por meio do sistema de sorteios para fiscalização do uso de verbas

federais nos Municípios brasileiros.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, pela ordem.

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

Deputado Julio Semeghini.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, estamos com

algumas dúvidas com relação à LDO. Estamos achando que nós, do PSDB, sem

entrar em discussão sobre algumas matérias, não vamos aprová-las, principalmente

algumas que não devem ser contingenciadas e referentes também à Lei Kandir, que

estava no projeto discutido que V.Exa. não pôde acatar. Mas já faz uma hora que

esta sessão se iniciou, ainda faltam 3 Senadores, não temos quorum. Queremos que

V.Exa. acate o que foi combinado, dando uma tolerância de meia hora e, se não

houver quorum, encerre a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Acho que não será

necessário o tempo todo. Não entramos na Ordem do Dia ainda. Ainda estamos

fazendo a parte do expediente e respondendo às formulações. Tão logo encerremos
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esta parte, só entraremos na Ordem do Dia, evidentemente se houver quorum.

Nosso objetivo não é votar hoje a LDO, é apenas que o Relator possa apresentar

seu parecer, a fim de que tenhamos depois condições de fazer as emendas e

destaques e realizarmos o debate necessário e correto, que iremos precisar fazer,

logicamente não encerrando hoje, porque é impossível esse processo.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, pela ordem.

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

Deputado Narcio Rodrigues.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, ainda com

relação a essa questão levantada pelo Deputado Julio Semeghini, quero chamar a

atenção da Mesa para o fato de que acaba de chegar as nossas mãos uma errata e

um adendo ao projeto de lei.

Quero dizer ao Relator, que conhece essa matéria mais do que todos nós,

que vamos resistir à discussão desse tema sem que S.Exa. se curve à necessidade

de acatar a questão da Lei Kandir. Já vimos que o relatório não contém essa

questão e nós, do PSDB, que temos toda a boa vontade em acelerar a votação

desse relatório, até porque é objetivo desta Casa dar agilidade a essa discussão.

Iremos nos mobilizar para que a questão da Lei Kandir esteja na LDO. O Sr. Relator,

que foi Relator-Geral, sabe que sempre nos cabe essa tarefa no final do ano e, ano

passado, atrasamos a votação do Orçamento, exatamente porque o Executivo nos

tem delegado a tarefa de equacionar uma discussão decorrente de um compromisso

do Executivo para com os Governadores e para com os Estados, principalmente os

grandes exportadores do País.

Em nome do bom andamento do trabalho da Comissão, gostaria que o

Relator, antes mesmo de apresentar o seu relatório, já avaliasse a possibilidade de

essa questão ser introduzida no relatório da LDO, porque tem desgastado demais o

Congresso Nacional, porque nos cabe a tarefa de procurar cumprir um compromisso

que o Executivo faz com os Governadores de Estado, especialmente com os

grandes exportadores, que vêm sendo apenados pelo não-cumprimento do que foi

estabelecido em relação à Lei Kandir. Isso também começa agora a ser relegado

nesse relatório a ser apresentado pelo nosso grande Relator Senador Romero Jucá.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Só quero um esclarecimento, não

vou discutir nada. Por que o Relator quer cortar 10% das passagens dos Deputados

e Senadores?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Vamos seguir a lista de

inscritos, depois o Senador Romero Jucá se posicionará sobre esse assunto.

Particularmente, quero entrar nesse debate hoje, mas para isso precisamos de

quorum.

Com a palavra o Senador Romero Jucá.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Faço apenas um comentário sobre o

registro feito pelo Deputado Narcio Rodrigues. No item 2.5 do meu relatório, consta a

questão da Lei Kandir, mas não estão definidos os valores na proposta do anexo,

porque entendo que é preciso se chegar a um novo mecanismo de cálculo da Lei

Kandir que seja automático.

Compensação de exportações é uma política de médio e longo prazo. Não

podemos ficar dependendo de política de exportação e de compensação de Estados

exportadores para definir o que vai ser colocado a cada ano na proposta

orçamentária da União. É um absurdo não termos horizonte para nada.

Qual é a discussão que está sendo feita e que nós, do Congresso Nacional,

devemos cobrar? Existe um modelo sendo discutido entre o Ministério da Fazenda e

o CONFAZ para que se leve em conta, na desoneração das exportações, também

as receitas de importação, de forma a se criar um fundo permanente.

Para resolver esse problema, não é o caminho mais natural e racional repetir

o que foi feito nos outros anos e chegar no final do ano com essa confusão que

sempre acontece. Então, resolvi colocar essa questão em debate, e o Plenário

decidirá sobre ela. Se entenderem que se deve repetir o erro das outras LDOs, as

coisas permanecem como estão. Para mim, o caminho deve ser outro, por isso

estou sinalizando de forma diferente.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Perdoe-me, Senador, só para

concluir, porque esse debate é fundamental para nós.
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Tem razão V.Exa. quando se refere ao critério de distribuição, mas temos

algumas outras coisas em termos de valores que teriam de ser asseguradas, porque

o acordo já garante isso.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Não só critério. É importante lembrar

que a Lei Kandir, que ajudei a aprovar no Governo Fernando Henrique Cardoso,

deveria ser um mecanismo de compensação provisório, que valeria durante 3 anos,

até o final do Governo Fernando Henrique Cardoso.

Na transição para o Governo Lula, discutiu-se essa questão com o então

coordenador Ministro Antonio Palocci e terminou se decidindo prorrogá-lo por mais

um ano. Há 3 anos discutimos a matéria e nada.

O que estamos debatendo no Ministério da Fazenda com os Governadores

não é só critério de distribuição, é de aporte de recursos. Temos de ver como

podemos equilibrar receita e despesa do fundo, para que não fique tudo na União.

Nos últimos anos, esse prazo de transição era exatamente para que os Estados se

acomodassem e ganhassem com o sistema econômico das exportações.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Senador, V.Exa. sabe do respeito

que lhe tenho e sei que participou desse debate todo, mas está se esquecendo de

um detalhe: o acordo tinha de ir até o final do Governo Fernando Henrique Cardoso

porque tínhamos o compromisso de implementar uma outra coisa que traria uma

compensação, o que não foi feito. Por não ter sido feito, tem sido prorrogado.

Por isso, enquanto não for feita a compensação, gostaríamos que os valores

fossem assegurados.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Temos de discutir isso.

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

Deputado Walter Pinheiro.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Eu ia tocar em outro assunto, mas

essa questão levantada pelo Senador Romero Jucá é de suma importância. Ela não

só reabre verdadeiramente o debate sobre essa questão de provisório e

permanente, como também abre de uma vez por todas a possibilidade de que

tenhamos, a partir desse conjunto de critérios, pelo menos um outro perfil para a
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discussão sobre os recursos relacionados à Lei Kandir que enfrentamos em passado

recente.

Na reta final do Orçamento, obviamente na hora de esticar a corda, onde há

mais ou menos recursos, ficam fazendo um jogo. É claro que para os defensores da

Lei Kandir esse é o pior momento, porque é aí que se faz a discussão levando em

conta os interesses gerais. Ou seja, todas as questões orçamentárias vão colidir, eu

diria, com interesses até legítimos dos Estados exportadores. Isso tende a uma

queda-de-braço.

Levar isso para a LDO agora, de forma criteriosa, exatamente para fugir

dessa seara de disputa dos já parcos recursos do Orçamento, seria um equívoco.

Então, devemos instalar esse debate agora e conduzi-lo por esse caminho proposto

pelo Senador Romero Jucá. Com isso, poderemos sair do provisório e estabelecer

uma norma definitiva, tentando compreender como, a partir dessa arrecadação,

pode-se trabalhar com um repasse automático, como bem lembrou o Senador

Romero Jucá.

Ao contrário do que dizem alguns companheiros, isso não retira a prerrogativa

da Comissão de Orçamento. S.Exas. acham que, sendo automático o repasse,

perderemos a oportunidade de interferir no debate. De forma alguma. Isso não é

verdade. A aplicação automática não retirará a participação de nenhum Senador ou

Deputado do debate do Orçamento. Teremos até tranqüilidade para discutir o

Orçamento, sabendo que essa matéria está direcionada a partir de critérios prévios.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Acho até, Deputado Walter Pinheiro, que

a Comissão de Orçamento pode ter um papel importante na construção dessa

solução.

Independentemente de estar na LDO ou não, temos o ano todo para convidar

os Secretários de Fazenda dos Estados, os Governadores, os integrantes do

Ministério da Fazenda para discutir aqui o mecanismo que vai dar compensação às

exportações. Na verdade, a resolução emergencial dessa questão termina

estourando nas costas da Comissão de Orçamento.

Então, fica ao Presidente Gilmar Machado a sugestão para que promova esse

debate da Comissão de Orçamento com os Estados.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Junto com a questão do salário

mínimo. Essas são as 2 despesas obrigatórias que todo ano geram polêmicas aqui.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Salário mínimo e servidores,

Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Concordo com o que V.Exa. está

falando.

Temos uma proposta de emenda, assinada pelo Deputado Dimas Ramalho,

que diz exatamente isso: que, para manter o problema da lei complementar, a

compensação, é preciso garantir o auxílio financeiro aos Estados exportadores,

mantendo-se a proporcionalidade da variação corrigida, deixando claro o critério e a

forma de distribuir a ser discutida pela Comissão de Orçamento. Não faz sentido,

entretanto, tirarmos tudo e não definir uma meta sequer de valor para podermos

discutir o que será dividido.

Concordo com V.Exa., temos de encontrar uma solução definitiva para esse

problema, mas, independentemente de ter o que distribuir, é importante definir o

valor. Isso pode perfeitamente ser acatado e colocado na LDO, mantendo o que tem

sido feito nos últimos anos. Não queremos aumentar, apenas desejamos assegurar

que, no mínimo, seja mantido o que tem sido feito nos últimos anos.

Com isso, ajudaríamos a discutir um critério mais justo para o País.

 O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, pela ordem,

insisto na questão do quorum. Estamos há uma hora e 11 minutos sem quorum e é

necessário que encerremos a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Estamos só concluindo a

participação dos Deputados inscritos, não entramos ainda na Ordem do Dia.

Temos quorum para o expediente tanto na Câmara dos Deputados como no

Senado Federal.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, quero chamar a

sua atenção para o art. 29. Que V.Exa. consulte a Mesa para interpretá-lo. Veja que

estamos realizando uma reunião sem quorum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Deputado Narcio, não

estamos fazendo a reunião. O expediente foi lido...
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O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Estamos tentando e o tempo

regimental de espera já decorreu, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Deputado, se não havia sessão,

V.Exa. não devia ter argüido de nenhuma forma.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Depois V.Exa. continua de outra

forma a bater papo.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - O Deputado Julio Semeghini disse

que é até as 16 horas, com 30 minutos. V.Exa. acabou de ter uma discussão que

acho positiva. Eu acho que não há nada em votação nem nada a decidir neste

momento.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Está em obstrução ou não?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Eu quero dirigir um apelo

aos Deputados Julio Semeghini e Narcio Rodrigues. O Deputado Julio Semeghini

havia feito uma proposta à Mesa, e nós estamos caminhando nela. Aguardaríamos

30 minutos. Se não completasse o quorum no Senado — só falta um Senador —,

nós encerraríamos. Eu vou fazer isso.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sugiro que V.Exa. encerre.

Realmente, a interpretação do artigo é clara. Deve ser encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Isso para mim está claro.

Eu só estou dirigindo esse apelo a V.Exa. dentro do que V.Exa. inclusive já havia

proposto. Estou acolhendo aquele encaminhamento que V.Exa. fez. Nós vamos

fazer isso. Só peço aquele prazo que V.Exa. inclusive havia dado.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - V.Exa. me desculpe, mas eu não

dei prazo. V.Exa. interpretou de forma errada. Quando eu falei, há 15 minutos, já

havia passado 1 hora, meia hora a mais da meia hora permitida, como está aqui no

estatuto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Mas, dentro da meia hora

que havia sido solicitada, nós abrimos a reunião e estamos cumprindo o que diz o

artigo. O expediente faz parte também da sessão.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Desculpe-me. V.Exa. entendeu de

forma errada. Não pedi meia hora. Pedi que a sessão fosse encerrada, porque não
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estamos concordando em pontos importantes que estão na LDO. Entendemos que é

necessário cumprirmos aquilo que está previsto no estatuto, no art. 29, que é

encerrar a sessão, a fim de conversarmos com V.Exa. e com o Relator, para que

possamos tentar chegar a um acordo sobre os pontos que estão sendo negociados,

imprescindíveis para que nós, do PSDB, possamos permitir. Nós exigimos que a

sessão seja encerrada, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - No tocante à solicitação

que eu estou fazendo a V.Exa., de procuramos fazer esse entendimento, quero só

saber se é possível, se há a possibilidade desse entendimento. Se nós encerrarmos

a sessão, vamos ter de reabrir amanhã, com o livro de novo, porque eu já convoquei

sessão. Eu não queria fazer reunião amanhã. Como há sessão amanhã e eu vou

fazer amanhã, depois e sexta, nós vamos ter de substituir alguns membros. Não é a

responsabilidade que esta Presidência está colocando. Perfeito? É o meu apelo.

Antes, quero comunicar à Comissão uma decisão do Presidente Aldo Rebelo:

“O nobre Deputado Moroni Torgan, na Sessão

Plenária de 11 de maio de 2006, levantou a Questão de

Ordem nº 688/ 2006, questionando a necessidade ou não

da presença do Relator quando da apreciação de um

Projeto de Lei em Comissão.

Argumenta o ilustre Parlamentar que o Regimento

Interno, no art. 57, inciso XI, determina que, se forem

sugeridas alterações com as quais o Relator concorde,

ser-lhe-á concedido prazo até a reunião seguinte para a

redação de novo texto.

É o relatório.

Decido.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados

disciplina em seu art. 41, VI, parágrafo único; art. 56, XI,

in verbis:

‘Art. 41. Ao Presidente de Comissão compete, além

do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no

Regimento das Comissões:
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..................................................................................

...........

VI - designar Relatores e Relatores

Substitutos e distribuir-lhes a matéria sujeita a parecer, ou

avocá-la, nas suas faltas;

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

.

Parágrafo único. O Presidente poderá

funcionar como Relator ou Relator Substituto e terá voto

nas deliberações da Comissão.

Art.

56........................................................................

XI - se ao voto do Relator forem sugeridas

alterações, com as quais ele concorde, ser-lhe-á

concedido prazo até a reunião seguinte para a redação do

novo texto’.

Conforme os dispositivos citados, o Presidente da

Comissão, na ausência do Relator...”

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, quero lembrar que

V.Exa. conseguiu, mesmo não respeitando a Oposição... Eu quero deixar claro e

registrado que estamos pedindo isso há 15 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Eu estou cumprindo uma

determinação. Estou lendo. Estou concluindo.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - V.Exa. atendeu ao quorum.

Imediatamente vamos pedir verificação e discutir se vamos continuar.

Mas eu quero ressaltar a falta de respeito que V.Exa. teve para com a

Oposição nesta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Estou concluindo a leitura

da decisão do Presidente Aldo, que é regimental.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Isso não era necessário. Uma vez

que não houve sessão, não era necessário V.Exa. ler isso. Quero deixar clara a

posição do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Deputado Julio, estou

fazendo a leitura. Inclusive, V.Exa. nem poderia ter-se manifestado durante a leitura,

mas estou fazendo uma concessão, na forma correta que a Comissão está

trabalhando.

“Ante o exposto entendo não ser possível apreciar

e votar uma proposição sem a presença do Relator

nomeado ou do Relator substituto, devido ao fato de o

mesmo ter a necessidade de apreciar as sugestões de

alterações suscitadas à proposição.

Assim posto, tenho por respondida a questão de

ordem.

Oficie-se ao autor a Questão de Ordem,

encaminhando cópia dessa decisão à Comissão.”

Então, a partir de hoje, com a decisão do Presidente Aldo, se o Relator não

estiver presente, a matéria sai da pauta. Eu posso também designar um Relator

substituto.

Atingido o quorum na Câmara e no Senado, vamos passar à Ordem do Dia.

Pauta nº 11.

Item 1. Requerimento nº 19/2006 — CMO, que “solicita seja convocado o

Ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, a comparecer à

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a fim de prestar

esclarecimentos acerca da operação denominada tapa-buracos, realizada pelo

Governo Federal, e indícios de irregularidades apontadas na mesma”.

Autor: Deputado Claudio Cajado.

(Intervenções fora do microfone. Inaudíveis.)

Quem não pode estar ausente é o Relator, não o autor. Como o autor está

ausente, concedemos a palavra, para apresentação de requerimento, pelo autor, à

Deputada Laura Carneiro. O autor é o Deputado Claudio Cajado. Então, em

deferimento ao PFL...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, V.Exa., como

sempre, me pegou no contrapé. Mas eu não caio, não.
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É muito simples: o requerimento do Deputado Claudio Cajado é para que o

Tribunal de Contas da União venha a esta Casa dar explicações sobre as obras

feitas na operação tapa-buracos. Não posso imaginar que nós, da Comissão de

Orçamento, que zelamos pela execução orçamentária, não queiramos ouvir o

Ministro do Tribunal de Contas da União, que é quem está relatando a matéria,

digamos assim.

 É apenas para informação dos membros desta Comissão. Portanto, temos

certeza de que os partidos não se oporão ao requerimento do nobre Deputado

Claudio Cajado.

Solicitamos, desde já, que esta possa ser uma votação unânime, sob pena de

entrarmos em debate nada condizente com os trabalhos desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - O requerimento está em

discussão.

Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.

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.

 Pauta 13. Apresentação e discussão do relatório apresentado ao Projeto de

Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2007.

Com a palavra o Relator, Senador Romero Jucá, para apresentar seu

parecer.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, regimentalmente,

diante da apresentação de um adendo, de uma errata, gostaria de pedir que a

apresentação do relatório fosse transferida para daqui a 24 horas. É o que prevê o

Regimento.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Vou apresentar o relatório e sugiro que

se suspenda a apreciação do relatório, abra-se prazo para apresentação de

emendas, e se discuta na próxima semana. A idéia é justamente discutirmos os

destaques e a errata.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - A idéia é a seguinte:

S.Exa. vai apresentar o relatório. O debate, a discussão da errata e dos debates vão

se dar na próxima semana, para se ter exatamente o tempo necessário para o

exame da errata e de toda matéria.

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

pelo PFL.

Não quero ser mais realista do que o rei, mas a semana que vem é a semana

do jogo da Copa e do feriado do dia 15.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Não. É na semana do dia

19.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Deputada Laura Carneiro,

nós teremos o restante desta semana e a próxima semana para exame e análise

matéria.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então, V.Exa. está dizendo que

não é na próxima semana. Marcaremos a nova sessão da Comissão de Orçamento

para votação dos destaques da LDO para a semana do dia 19. Hoje, o Senador

apresenta o texto, lê o texto, a sessão se encerra e V.Exa. abre no dia 19 a

discussão para apresentação dos destaques e posterior discussão.

O PFL concorda, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, V.Exa., na

verdade, está pedindo uma concessão regimental. É isso?

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - V.Exa. está pedindo uma

concessão regimental a nós, da Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Exatamente.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Quero apenas destacar isso para

o Relator. Vamos fazer isso em homenagem ao Relator, que tenho certeza de que

vai levar em consideração as afirmações que fizemos aqui sobre a confiança que

temos de que S.Exa. terá sensibilidade para introduzir em seu relatório a questão da
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Lei Kandir, fundamental para um grande entendimento a favor da LDO, meu caro

Relator, Senador Romero Jucá.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Agradeço ao Deputado Narcio

Rodrigues e serei bastante rápido, porque o texto já foi distribuído. Quero apenas

fazer alguns comentários, inclusive, sobre questões que introduzimos na LDO.

O parecer foi entregue e nele destacamos os cenários macroeconômicos e as

metas físicas; as metas e prioridades da Administração Pública Federal e a

destinação de recursos públicos ao setor privado, criando um novo controle, um

novo mecanismo que precisa ser discutido aqui na Comissão de Orçamento; a

destinação de recursos públicos ao setor privado; a transferência voluntária da União

para Estados, Distrito Federal e Municípios; a compensação de Estados

exportadores, matéria que tem de ser discutida também e bastante debatida. Quanto

ao critério de cálculo do montante mínimo de aplicações de ações da saúde, nós

retiramos aquela questão das transferências, exatamente para não haver a celeuma

que houve no Orçamento passado. Destacamos a questão de alteração da lei

orçamentária de créditos adicionais; a execução provisória da lei orçamentária; as

agências de fomento; a fiscalização do Poder Legislativo nas obras e serviços com

indícios de irregularidades; e a limitação de empenho no âmbito do Poder Executivo.

Quero registrar, rapidamente, algumas questões sobre esse relatório.

Primeiramente, quero dizer que recebemos 2.321 emendas à LDO, sendo 872 ao

anexo de metas e 1.449 ao texto da lei e demais anexos. Dessas, foram aprovadas,

integral ou parcialmente, 609 emendas ao anexo de metas e prioridades e 552

emendas ao corpo da lei e demais anexos, totalizando 1.161 emendas. Procuramos

ter o cuidado de buscar a atender o máximo possível de emendas, a fim de ampliar a

contribuição dos Parlamentares ao relatório.

Dentre as principais alterações introduzidas quero destacar a seguinte:

primeiro, controle do aumento de despesas primárias correntes da União. Havia um

dispositivo de redução de 0,1% do PIB nas despesas autorizadas, referente ao

autorizado.

No substitutivo, afirmamos que essa redução não só se dará nas dotações

autorizadas, mas também na execução do Orçamento. Ou seja, criamos 2

parâmetros para realmente apertar na diminuição das despesas de custeio. E
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ficaram ressalvados desse cálculo os subsídios e subvenções ao setor agrícola,

aquisição e formação de estoques públicos, as medidas que assegurem o

financiamento da produção, estabilidade de preços agrícolas e o Fundo

Constitucional do Distrito Federal. Essa ressalva se faz necessária devido ao caráter

obrigatório das despesas e à possibilidade de eventual elevação.

Também incluímos um novo limite, que é exatamente a diminuição em 10%

nos Poderes das despesas com publicidade, passagens aéreas e diárias.

Quero registrar ao Deputado Sérgio Miranda que não há intenção alguma em

baixar em 90% as passagens dos Parlamentares, que são reembolsos referentes à

atividade parlamentar. Haverá uma ressalva, e peço à assessoria que registre essa

ressalva, exatamente para que se diferencie uma coisa da outra. Se temos de

diminuir despesa de custeio, é claro que temos de diminuir despesas de diárias,

passagens e publicidade. Caso contrário, essa diminuição não será possível.

Também reduzimos em 30% a inscrição de despesas de Restos a Pagar,

exatamente para forçar a sua liquidação. Da forma como está, Restos a Pagar vão

se tornando cada vez maiores, e não se tem controle sobre isso.

Temos um anexo de metas e prioridades. Priorizou-se o acolhimento de

emendas que definem programas e ações de caráter nacional, com destaque para

as destinadas à área social. Foram rejeitadas todas as emendas que priorizavam

obras específicas, por não se tratar de matéria da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

De pronto, rejeitamos todas essas emendas.

Quanto às transferências voluntárias a entidades públicas e ao setor privado,

procurou-se melhorar o controle e a forma de transferência. Então, temos uma série

de sistemáticas propostas: a redução percentual na contrapartida dos convênios

com Prefeituras, principalmente as de IDH baixo e a obrigatoriedade da inclusão no

SIAFI das informações relativas à descrição dos bens e serviços dos contratos e

convênios.

Outra questão também importante é a proibição da utilização das emendas

parlamentares como fonte para suplementação orçamentária do Executivo. Esses

fatos já ocorreram algumas vezes e agora estamos proibindo esse dispositivo.

Estamos também ressalvando do contingenciamento a normatização, a

fiscalização, a defesa sanitária vegetal e animal e a normatização do Ministério da
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Agricultura, a prevenção do combate à violência contra a mulher, a promoção do

desenvolvimento do Estado do Tocantins e a aquisição e distribuição de alimentos

destinados ao Programa Fome Zero.

Estamos também aperfeiçoando o projeto no que diz respeito à redução das

desigualdades. Aprovamos uma série de emendas propostas no sentido de

combater as desigualdades, a dimensão de gênero, raça, etnia, idade e

desigualdade regional. Essas emendas estão distribuídas ao longo do texto.

Sr. Presidente, com essas observações, quero apenas dizer que, por todas as

razões apresentadas, votamos pela aprovação do Projeto de Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2007, na forma do substitutivo, que submetemos à elevada

consideração dos nossos pares, ficando à disposição para, na próxima reunião,

discutirmos essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Concluída a

apresentação, vamos encerrar esta reunião — não vou suspender, porque neste

caso o livro ficaria aberto — e convocar uma outra para o próximo dia 20, pois na

próxima semana haverá jogo do Brasil e feriado. Não disputarei com a Seleção

Brasileira nem com o feriado, o que é mais complicado.

Portanto, convoco a próxima reunião para o dia 20, às 14h30min, sendo que o

livro será aberto a partir das 13 horas na Secretaria da Comissão. Adiaremos a

reunião com o Presidente do Banco Central para o final do mês, e convocaremos

reunião para o dia 21, à tarde à noite, até concluirmos o processo de votação.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, V.Exa. está

cancelando as reuniões convocadas para amanhã e sexta-feira?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Exatamente. Estou

cancelando as reuniões de amanhã, de sexta-feira e da próxima semana e

convocando nova reunião para o dia 20, às 14h30 min, e  dia 21, às 14:30 e à noite

também. Não abrirei os prazos hoje para os destaques, porque teríamos de fazer a

discussão. Depois, na quarta-feira, haverá discussão e poderá haver apresentação

de destaque.

Antes de encerrar os trabalhos, concederei a palavra ao Deputado Claudio

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

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, eu estava no plenário da Casa quando foi

votado requerimento de minha autoria para ouvirmos o Ministro Augusto Nardes,

com o intuito de tomarmos conhecimento de auditoria que está sendo promovida

pelo Tribunal de Contas da União em relação à operação tapa-buracos nas rodovias

federais.

Agradeço a todos a aprovação do requerimento e solicito a V.Exa. que, ao

enviar o ofício, seja trocada a palavra “convocado” por “convidado”. Essa é uma

situação que não está prevista no Regimento, mas é usual na Casa. Portanto

gostaria que V.Exa. autorizasse esse procedimento, obviamente com anuência do

Plenário da Comissão.

Solicito ainda que V.Exa. entre em contato com o Ministro Augusto Nardes e

estabeleça uma data para procedermos aos esclarecimentos. Sugiro que deixemos

isso para a primeira ou segunda semana de julho, haja vista que haverá mais tempo

para o Tribunal de Contas, inclusive para o Ministro Augusto Nardes, organizar-se a

fim de apresentar a esta Comissão todos os caminhos percorridos pela auditoria.

Quanto mais tempo ganharmos, melhor. Obviamente que V.Exa. é quem conversará

com o Ministro sobre esse assunto, mas é a sugestão que faço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Deputado Claudio

Cajado, faremos o convite ao Ministro logo após a votação da LDO e da vinda a esta

Casa do Presidente do Banco Central e do Secretário do Tesouro Nacional.

Comunico que hoje será distribuído o primeiro número do jornal da Comissão

e, a partir do próximo mês, serão enviadas a todos os Municípios do Brasil

informações sobre os recursos que chegam a cada Município. Por exemplo, a

Câmara Municipal e o Ministério Público de cada Município receberão informações

sobre os recursos orçamentários da União que chegam ao Município. Dessa forma,

poderá ser feito o acompanhamento da aplicação dos recursos. Iniciaremos um

trabalho de informação para melhorar a fiscalização em todo o Brasil. A partir do

próximo mês, os Vereadores e os representantes do Ministério Público receberão

informações sobre os recursos que chegam ao Município para o Programa

Bolsa-Família e para a saúde. Esse é mais um trabalho que a Comissão Mista de
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Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização tornará disponível para as Câmaras

Municipais e para os Ministérios Públicos do País.

Declaro encerrada a presente reunião.


