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O [p1]SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Há número regimental para abertura dos trabalhos.
Declaro iniciada a 4ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, destinada à apreciação da matéria constante da Paula nº 5, de 2009.
Informo que o avulso da matéria encontra-se na mesa de trabalhos.
Informo também que há quorum para deliberação até o presente momento apenas na Câmara dos

Deputados, ou seja, não há quorum para deliberação no Senado Federal.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Tem a palavra V.Exa., nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo e aos demais, devo trazer a

informação a esta Comissão de que acabamos de apresentar requerimento com objetivo muito direto, que me
parece absolutamente simples e factível em ser alcançado.

Não temos de antemão qualquer objeção. É evidente que os casos de calamidade pública, os dramas
passados por inúmeros municípios pelo País afora requerem providências imediatas do Governo — esse crédito
presta-se claramente a esse objetivo. Mas é indispensável que a Nação conheça e o Congresso possua os dados
detalhados sobre quais serão os municípios beneficiários dessas transferências de recursos. Quais foram os
municípios que tiveram atos próprios de declaração de calamidade pública? O elenco é indispensável para que pelo
menos seja arquivado nesta Casa ao tempo da deliberação.

Trata-se de um pressuposto básico para que possamos julgar a matéria, apreciar a matéria na plenitude da
sua substância. Não temos nada contra a aprovação, apenas queremos saber onde serão aplicados os recursos.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Tem V.Exa. a palavra, nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, com relação a essa correta questão apresentada

pelo Deputado Otavio Leite, quero dizer que o Governo não se opõe, em momento algum, a prestar informações.
Inclusive, nós poderemos inserir no relatório que será enviado assim que forem sendo feitos os empenhos, forem
definidos os municípios, a relação que chegar à Defesa Civil. O problema é que não temos condições de ficar
esperando, temos que atender as emergências. A Senadora Roseana, que era nossa líder aqui, está com um
problema sério.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Peço silêncio não só aos membros, mas também à

assistência, por gentileza. Há um orador falando.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Estão chegando aviões com roupas, cobertores, porque tem

que se prestar atendimento emergencial. Depois S.Exa. mandará a lista dos municípios. Isso acontece. É uma
catástrofe. O Governo tem que fazer o atendimento para depois encaminhar os dados. Acho que podemos definir
assim, porque isto atende a esse justo pleito, e precisamos da aprovação. Como não temos quorum ainda, vamos
ter que aguardar.

Esta é uma medida emergencial, esta medida provisória é fundamental, precisamos aprová-la na
Comissão, para que vá ao Plenário, depois de um bom debate aqui. É correto dar informação, ninguém está fugindo
disso. Os municípios e os Estados têm um prazo para apresentar a lista das cidades em estado de emergência. O
Sul está enfrentando a seca, e há chuva no Nordeste.

Então, precisamos do dinheiro para começar a socorrer os municípios. Prestaremos as informações. Tenho
certeza de que o Ministro Geddel, em momento algum, se furtará a prestar informações.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nobre Deputado Claudio Cajado, indago de V.Exa. se se

trata do requerimento, porque desejo decidir logo essa questão. Em se tratando de outra questão, V.Exa. terá a
palavra logo a seguir, após minha decisão.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para tratar do

requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Eminente Senador, não se trata de instalar um contraditório, em
absoluto. Volto a dizer: de antemão, nada temos a obstar em relação à substância da matéria, mas[p2] gostaria de
lembrar que a ementa da própria MP é transparente, cristalina ao estabelecer que se trata de um montante
destinado a socorrer e assistir as pessoas atingidas. São fatos concretizados, ou seja, já se tem o diagnóstico e o
levantamento de todas as Unidades da Federação que vão ser objeto de transferências. Não se trata de prevenção.
Há prevenção por meio de outros programas orçamentários, coisas do gênero. Esta medida se atém
especificamente a casos concretos, a situações havidas, as quais merecem ação emergencial.

Então, queria apenas trazer essa ponderação, enfatizando a razoabilidade da proposição que
apresentamos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nobre Deputado Otavio Leite, como já informei — até o
presente momento persiste a falta de quorum no Senado Federal —, declaro que recebo o requerimento de V.Exa. e
determino que seja anexado aos autos, para oportuna apreciação, embora perceba que o prazo de encerramento
deste processo nesta Comissão encerra-se exatamente hoje. Portanto, junte-se aos autos.

Com a palavra o nobre Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, já são 15h11min. Ainda não há quorum. Peço a

V.Exa. então que encerre a reunião, de acordo com o art. 29 do Regimento Comum.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Antes de atender ao requerimento de V.Exa., comunico

que, conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária realizada em 17 de abril de 2008, foi dispensada a leitura dos
expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião.

Informo ainda que a lista com o expediente foi enviada através do correio eletrônico aos gabinetes dos
membros e às Lideranças partidárias nesta data.

A pedido do Deputado Cleber Verde, concedo-lhe a palavra.
O SR. DEPUTADO CLEBER VERDE - Sr. Presidente, na verdade, eu queria tratar do requerimento que

estava posto quando V.Exa. informou sobre o quorum.
Declaro que a nossa posição é idêntica à do Deputado Gilmar Machado no que concerne à questão da

gravidade do problema que enfrenta hoje a Região Nordeste, principalmente o Maranhão, nosso Estado, onde mais
de 60 mil famílias estão em situação de calamidade. Municípios já decretaram estado de emergência, famílias estão
precisando urgentemente de apoio, de recursos, que inclusive consideramos muito pouco. A quantia de 300
milhões, comparada ao que o Governo Federal dispensou, por exemplo, para Santa Catarina, 1 bilhão e 600
milhões, é muito pouco.

Não podemos, nesta Comissão, neste momento, criar dificuldades para aprovação de requerimento
importantíssimo para atender à Região Nordeste como um todo, especificamente o Estado do Maranhão.

Portanto, gostaria de fazer este registro em relação à possibilidade de esta Comissão aprovar a matéria o
quanto antes, considerando a gravidade da situação, a urgência necessária, para que possamos de fato atender às
famílias da Região Nordeste, especialmente as do Maranhão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Fica registrada a manifestação de V.Exa.
Não havendo possibilidade de deliberação, vou declarar encerrada a presente reunião, antes, porém,

convoco outra para o dia 6, às 14h30min.
Está encerrada a reunião.


