
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Segunda Sessão Legislativa Extraordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO MISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,
REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2003.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro iniciados os trabalhos
da 2ª reunião extraordinária desta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação de matérias em tramitação na Comissão.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, aproveito a abertura da reunião

da Comissão para cobrar do Governo uma séria explicação sobre a matéria publicada no
jornal O Globo, edição de sábado, referente às palavras do Presidente da República. S.Exa.
disse a seguinte pérola: “José Dirceu, às vezes, chega de terno ao Congresso e volta só de
cueca”.

Sr. Presidente, nós da Oposição nada temos com isso, mas nos preocupa a situação
da base do Governo a partir dessa declaração. Para mim, chegar de terno e sair de cueca
significa corrupção. Não existe outra palavra que eu possa admitir, se não houver da parte
do Governo nenhum tipo de explicação.

Tínhamos acertado que hoje seria um dia de discussão, de leitura do relatório, por
isso não vou obstruir ou prejudicar o encaminhamento da votação do Orçamento, mas vou
cobrar uma explicação dos Deputados da base do Governo, aqui na Comissão, depois no
plenário, sobre essa grave afirmação. O Presidente Lula disse, no passado, que no
Congresso havia 300 picaretas. Parece que mantém a mesma opinião, infelizmente em
relação à própria base que dá sustentação ao seu Governo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço ao Senador João Ribeiro
que leia o Expediente.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Correspondência interna recebida.
Expedientes encaminhados justificando as faltas à reunião da Comissão.

1) Ofício nº 341, de 15 de dezembro, do Deputado João Batista, justificando a
ausência nos dias 10, 11, 12 e 13 de dezembro, em razão de compromisso
político-partidário.
2) Ofício nº 346, de 16 de dezembro, do Deputado João Batista, justificando a
ausência no dia 15 de dezembro, em razão de compromisso político-
partidário.
3) Ofício nº 390, de 11 de dezembro, do Deputado André Luiz, justificando a
ausência no período de 8 dias, a partir de 9 de dezembro de 2003, em razão
de tratamento médico.
4) Ofício nº 443, de 12 de dezembro, do Deputado Colbert Martins, 1º Vice-
Líder no exercício da Liderança do PPS, justificando a ausência do Deputado
Geraldo Resende nos dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2003, em razão de
compromisso político-partidário.
5) Ofício nº 603, de 3 de dezembro, do Deputado Milton Monti, justificando a
ausência nos dias 3 e 4 de dezembro, em razão de viagem de missão oficial.
6) Ofício nº 170, de 2 de dezembro, do Deputado Amauri Robledo Gasques,
justificando a ausência nos dias 2 e 4 de dezembro de 2003, em razão de
viagem de missão oficial.
7) Fax de 11 de dezembro, do Senador Mozarildo Cavalcanti, justificando a
ausência nos dias 9 e 10 de dezembro, em razão de compromisso político-
partidário.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

2

8) Fax de 10 de dezembro, do Deputado Silas Brasileiro, encaminhando cópia
de ofício do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado João Paulo
Cunha, justificando a ausência nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, em razão
de viagem de missão oficial.
9) Ofício de 10 de dezembro, da Deputada Telma de Souza, justificando a
ausência, no período de 1º a 15 de dezembro, em razão de compromisso
político-partidário.
10) Ofício de 3 de dezembro, do 1º Secretário da Mesa Diretora do Senado
Federal, Senador Romeu Tuma, encaminhando autógrafos dos decretos
legislativos do Congresso Nacional.
11) Ofício nº 744 — Decreto Legislativo nº 22, de 2002, do Congresso
Nacional, que inclui no Quadro VII, anexo à Lei nº 10.640, de 2003, obra de
construção de trechos rodoviários no Corredor MERCOSUL, no Estado do Rio
Grande do Sul.
12) Ofício nº 771 — Decreto Legislativo nº 23, de 2003, do Congresso

Nacional, que autoriza a execução de recursos inscritos em Restos a Pagar relativos
ao Orçamento Fiscal da União para 2002. Construção de contorno ferroviário no
Corredor Sudoeste, no Município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Expedientes encaminhados em atendimento ao disposto no art. 17 da Lei de

Diretrizes Orçamentárias para 2004, informando sobre obras com valor total superior a 8
milhões de reais.

1) Ofício nº 156, de 11 de dezembro, do Secretário de Planejamento do
Superior Tribunal Militar.
2) Ofício nº 350, de 12 de dezembro, do Subsecretário de Planejamento e
Orçamento do Ministério dos Transportes.
3) Ofício nº 234, de 18 de dezembro, do Diretor do Departamento de
Finanças, Orçamento e Contabilidade da Câmara dos Deputados.
4) Ofício nº 227, de 19 de dezembro, do Diretor-Geral do Senado Federal.

Cópias desses Expedientes foram encaminhadas ao Relator-Geral da Proposta
Orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar.

Expedientes diversos.
1) Ofício nº 75, de 10 de dezembro, do Deputado Henrique Eduardo Alves,

Presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos
Deputados, indicando o Deputado Eduardo Gomes, do PSDB, 2º Vice-
Presidente, para defender as emendas apresentadas pela referida
Comissão.

O Deputado já está com problemas, por sinal.
2) Ata de reunião da bancada do Estado de Mato Grosso do Sul, realizada em
11 de dezembro, indicando o Deputado João Grandão como Coordenador
interino da Comissão de Orçamento, em concordância com o atual
Coordenador da bancada, Deputado Antônio Carlos Biffi.
3) Ofício nº 272, de 2 de dezembro, do Senador José Maranhão, solicitando
realocação de recursos para benefício do Estado da Paraíba.
4) Ofício nº 346, de 12 de dezembro, do Senador Eduardo Siqueira Campos,
Coordenador da bancada do Tocantins, indicando o Senador João Ribeiro
para representar a bancada na reunião com o Relator-Geral da Proposta
Orçamentária para 2004 e o Relator do Plano Plurianual para o período
2004/2007.
5) Ofício nº 5, de 17 de dezembro, assinado pelos representantes da bancada
do Estado do Acre, referindo-se aos valores orçamentários compatíveis com a
realidade socioeconômica da região. (Cópia desse expediente foi encaminhada
ao Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2004, Deputado Jorge
Bittar).
6) Ofício nº 90, de 18 de dezembro, do Presidente da Comissão de Legislação
Participativa do Senado Federal, Senador Magno Malta, solicitando revisão
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sobre o parecer dado às Emendas nºs 60.09.0001, 60.09.0002, 60.09.0003,
60.09.0004 e 60.09.0005, pela inadmissibilidade.

Correspondência externa recebida.
1) Aviso nº 1.373, de 10 de dezembro, do Ministro da Saúde, Sr. Humberto

Costa, que encaminha detalhamento do acréscimo de 1,2 bilhão no
Orçamento do Ministério da Saúde. (Cópia desse expediente foi
encaminhada ao Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2004,
Deputado Jorge Bittar, e ao Relator da Área Temática nº 7 — Saúde,
Senador Fernando Bezerra.

2) Ofício nº 2.248, de 10 de dezembro, da Procuradora-Geral do Trabalho,
Sandra Lia Simon, encaminhando proposta de revisão dos valores
orçamentários, no sentido de aportar recursos no valor de 7 milhões de reais
para o Ministério Público do Trabalho no projeto de implantação de
Procuradorias junto às Varas da Justiça do Trabalho, visando à instalação de
8 ofícios. (Cópia desse expediente foi encaminhada ao Relator-Geral da
proposta orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar).
3) Ofício nº 5.521, de 12 de dezembro, do Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, Ministro Sepúlveda Pertence, solicitando a alocação de recursos de
forma a garantir a realização das eleições municipais para 2004. (Cópia desse
expediente foi encaminhada ao Relator-Geral da proposta orçamentária para
2004, Deputado Jorge Bittar.
4) Expediente encaminhado pelo presidente em exercício das indústrias
nucleares do Brasil, solicitando a recomposição da proposta orçamentária
original. (Cópia desse expediente foi encaminhada ao Relator-Geral da
proposta orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar).
5) Ofício nº 1.586, de 16 de dezembro, do Procurador-Geral da República,
solicitando recomposição do Orçamento para a assistência médica do
Ministério Público da União.
6) Ofício nº 2.373, de 17 de dezembro, do Diretor-Geral do DNIT, engenheiro
José Antônio Silva Coutinho, em que encaminha subsídios oferecidos pelas
unidades responsáveis, que visam sanear as irregularidades apontadas pelo
TCU em vários contratos de obras, objetivando a não-inclusão do Quadro VII
na Lei de Orçamento para 2004.
7) Ofício nº 309, de 18 de dezembro, do Diretor de Infra-Estrutura Aquaviária
do DNIT, Washington Lima de Carvalho, em que encaminha documentos
comprovantes de atendimento às exigências constantes do Acórdão nº 1.696,
de 2003, do TCU, referente à auditoria nas obras de ampliação dos molhes e
dragagem de aprofundamento do canal de acesso do Porto de Rio Grande, no
Rio Grande do Sul.
8) Ofício nº 1.027, de 17 de dezembro, do Ministro do Supremo Tribunal
Federal Maurício Correia, em que solicita acatamento de recomendação do
Senador Hélio Costa, Relator-Setorial da Área Temática 1, referente ao título
da Ação nº 2.058, divulgação dos atos do Poder Judiciário e dos serviços
essenciais à Justiça, TV Justiça. (Ofício de igual teor foi encaminhado ao
Relator-Geral da proposta orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar).
9) Ofício nº 2.331, de 17 de dezembro, do Ministro dos Transportes, Anderson
Adauto, em que solicita inclusão de recursos no projeto de lei orçamentária
para 2004, referentes a pagamentos de débitos de exercícios anteriores
relativos a obras e serviços prestados, além de encargos com pessoal do
extinto DNER nos anos de 2001 e 2002. (Cópias desses ofícios foram
encaminhadas ao Relator do PPA 2004/2007, Senador Roberto Saturnino, e
ao Relator-Geral da lei orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar).
10) Ofício nº 2.342, de 18 de dezembro, do Ministro dos Transportes,
Anderson Adauto, em que solicita disponibilização de recursos do OGU-2004
para obras nas Rodovias BR-317 e BR-364. (Cópia desse ofício foi
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encaminhada ao Relator-Geral da lei orçamentária para 2004, Deputado
Jorge Bittar).
11) Ofício Circular nº 19, de 18 de dezembro, do Reitor da UNICAMP, Carlos
Henrique de Brito Cruz, em que encaminha moção aprovada pelo Conselho
Universitário da UNICAMP, referente à disponibilização de recursos das
agências de fomento federal para reajuste das bolsas de pós-graduação.
(Cópia desse ofício foi encaminhada ao Relator-Geral da lei orçamentária para
2004, Deputado Jorge Bittar).

Avisos SGS de 26 de novembro, encaminhados pelo Ministro Valmir Campelo,
Presidente do Tribunal de Contas da União.

Aviso nº 3.038, Acórdão nº 1.802, de 2003. Auditoria realizada nas obras de
interligação dos sistemas elétricos brasileiro e uruguaio, através da Conversora de Rivera —
construção de 12 quilômetros de linha de transmissão e construção de entrada de
subestação —, no Estado do Rio Grande do Sul.

Avisos SGS de 3 de dezembro, encaminhados pelos Ministro Valmir Campelo,
Presidente do Tribunal de Contas da União.

Aviso nº 3.073, Acórdão nº 1.847, de 2003. Auditoria realizada nas obras de
restauração de rodovias federais no Estado do Ceará.

Aviso nº 3.100, Acórdão nº 1.844, de 2003. Auditoria realizada nas obras de
restauração a seguir: a) BR-101, subtrecho divisa Bahia/Espírito Santo — Linhares,
segmento km 0,0—km 149,0; b) BR-259/Espírito Santo, subtrecho Colatina — divisa
Espírito Santo/Minas Gerais, segmento km 59,0—km 108,6; c) BR-259/Espírito Santo,
subtrecho João Neiva — Colatina, segmento km 0,0—km 51,2.

Aviso nº 3.102, Acórdão nº 1.841, de 2003. Auditoria realizada nas obras de
construção do terminal de contêineres do Cais do Caju, no Estado Rio de Janeiro.

Aviso nº 3.110, Acórdão nº 1.848, de 2003. Auditoria realizada nas obras de
recuperação de infra-estrutura portuária do Porto de Santos, no Estado de São Paulo.

Aviso nº 3.111, Acórdão nº 1.849, de 2003. Auditoria realizada nas obras
complementares do Cais de Capuaba — reabilitação da área de cais dos berços 201 e 202 e
retroárea primária.

Aviso nº 3.113, Acórdão nº 1.850, de 2003. Auditoria realizada com o fito de
viabilizar estudos com vistas à implantação de projeto específico para fiscalização do setor
hidroviário nacional.

Aviso nº 3.119, Acórdão nº 1.851, de 2003. Auditoria realizada nas obras de
construção de trechos rodoviários na BR-317, no Estado do Amazonas — Boca do Acre,
divisa Amazonas/Acre.

Aviso nº 3.122, Acórdão nº 1.842, de 2003. Auditoria realizada nas obras de
adequação de trechos rodoviários no Corredor Leste, entre o Km 7,4 e o Km 71,5 da Rodovia
BR-262/Espírito Santo.

Aviso nº 3.128, Acórdão nº 1.883, de 2003. Auditoria operacional realizada na
Indústria de Material Bélico do Brasil — IMBEL.

Avisos SGS de 10 de dezembro, encaminhados pelo Ministro Valmir Campelo,
Presidente do Tribunal de Contas da União.

Aviso nº 3.161, Acórdão nº 1.928, de 2003. Auditoria realizada nas obras do Projeto
de Irrigação São João, no Estado do Tocantins.

Aviso nº 3.167, Acórdão nº 1.898, de 2003. Embargos de Declaração opostos ao
Acórdão nº 1.376, de 2003, pelos Srs. Carlos Acatauassú Nunes, Rogério Amado Barzellay e
pela Companhia Docas do Pará — CDP.

Aviso nº 3.177, Acórdão nº 1.919, de 2003. Auditoria realizada com o objetivo de
conhecer a metodologia de apuração do resultado primário da União.

Aviso nº 3.179, Acórdão nº 1.932, de 2003. Relatório anual de acompanhamento da
aplicação dos recursos repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro, por força da Lei nº
10.264, de 2001, do período de agosto de 2001 a dezembro de 2002.

Aviso nº 3.184, Acórdão 1.935, de 2003. Acompanhamento da realização da receita
da União no período de janeiro a setembro de 2003, com vistas à verificação do
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cumprimento de metas de resultado fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em
cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aviso nº 3.186, Acórdão nº 1.901, de 2003. Exame de expedientes encaminhados
pelo Governo do Estado de Rondônia, em conjunto com o Departamento de Viação e Obras
Públicas de Rondônia, tratando do cumprimento dos termos do Acórdão nº 188/2002 —
TCU.

Aviso nº 3.190, Acórdão nº 1.923, de 2003. Auditoria realizada nas obras de
construção de trechos rodoviários na BR-364, no Estado do Acre — Sena Madureira, Rio
Liberdade.

Aviso nº 3.195, Acórdão nº 1.936, de 2003. Representação da unidade técnica sobre
denúncias veiculadas na imprensa a respeito de irregularidades na utilização de recursos
federais por parte de diversas Prefeituras no Estado de Minas Gerais.

Aviso nº 3.201, Acórdão nº 1.924, de 2003. Auditoria realizada nas obras de
construção de estrada de rodagem integrante do Corredor Fronteira Norte, no trecho
Brasiléia—Assis Brasil da BR-317/Acre.

Aviso nº 3.202, Acórdão nº 1.926, de 2003. Auditoria realizada nas obras de
construção de estrada de rodagem integrante do Corredor Fronteira Norte, no trecho Rio
Branco à divisa entre os Estados do Acre e do Amazonas da BR-317/Acre.

Aviso nº 3.203, Acórdão nº 1.927, de 2003. Auditoria realizada nas obras de
construção, duplicação e restauração de anel rodoviário na BR-364, ao redor da cidade de
Rio Branco, no Estado do Acre.

Aviso SGS de 11 de dezembro, encaminhando à Secretaria-Geral da Mesa do Senado
Federal para autuação e posterior tramitação na Comissão Mista de Orçamento, na forma
de AVN — Aviso do Congresso Nacional.

Aviso nº 3.213, Acórdão nº 2.371, de 2003. Auditoria realizada no Projeto de
Irrigação de Marituba, localizado no Município de Penedo, Alagoas.

Aviso GP de 16 de dezembro de 2003, encaminhado pelo Ministro Valmir Campelo,
Presidente do Tribunal de Contas da União.

Aviso nº 2.609, Acórdãos nºs 1.034 e 1.695, de 2003. Embargos de declaração
referentes a obras de restauração e duplicação da BR-101 em Sergipe.

Aviso GP de 18 de dezembro de 2003, encaminhado pelo Ministro Valmir Campelo,
Presidente do Tribunal de Contas da União.

Aviso nº 2.619, Acórdão nº 2.893, de 2003. Encaminha cópia do Relatório de
Acompanhamento da aplicação de recursos repassados ao Comitê Paraolímpico Brasileiro.

Era o que tinha a ler, Sr. Presidente.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a leitura do

expediente, passaremos à apresentação do parecer do Deputado Jorge Bittar sobre o
Relatório-Geral do Orçamento.

Com a palavra o Sr. Relator, Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, é com

prazer que apresento ao Plenário da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização o relatório-geral por mim elaborado, a partir do debate e do trabalho realizado
pelos Srs. Relatores-Setoriais, a quem agradeço a seriedade, o rigor e o espírito cooperativo
em relação a este Relator-Geral.

Agradeço também aos integrantes dos comitês que assessoram este Relator, que
igualmente realizaram trabalho de excelente qualidade, especialmente do Comitê de
Receitas, que conosco discutiram criteriosamente a avaliação das receitas oriundas da
realidade da economia brasileira, bem como a variação da arrecadação em relação às
mudanças nos chamados parâmetros macroeconômicos.

O trabalho foi feito com muito rigor e seriedade, repito, e evidentemente teve como
suporte a competente Consultoria Técnica de nossa Casa, orgulho para nós. São
profissionais competentes, de primeira grandeza, que, mesmo não tendo acesso ao arsenal
de informações de que dispõe o Poder Executivo, realiza brilhante trabalho.

Chamo a atenção para o fato de que nos últimos 7 anos a estimativa de receita
apresentada nos relatórios desta Comissão, aprovados pelo Congresso Nacional, tem sido
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executada com muito precisão, aliás, até abaixo dos valores. A estimativa tem ficado 2% ou
3% abaixo dos valores estimados e realmente verificados na execução orçamentária.

Agradeço também aos integrantes do Comitê de Emendas, que muito trabalharam já
na primeira etapa, reunindo as bancadas estaduais e dialogando com elas, e que
continuarão a nos assessorar nessa fase final de apreciação do relatório.

Cito também os integrantes do Comitê que trata das obras com indícios de graves
irregularidades...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço ao Plenário que faça
silêncio.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - ... que também realizaram trabalho exaustivo e

inovador, mais uma vez tendo como suporte técnico a Comissão de Orçamento — faremos
menção a ele —, e do Comitê de Custeio, que também realizou trabalho muito criterioso.

Então, chegamos à etapa final, consolidando o que foi definido no Relatório
Preliminar, já com as mudanças ali apontadas, aquilo que foi apreciado pelos Relatores-
Setoriais e por eles indicado a este Relator, incorporando o necessário diálogo com as
bancadas e a sociedade.

Durante todo esse processo, os Relatores-Setoriais ouviram Governadores, Prefeitos,
representantes legítimos dos diversos segmentos da sociedade e do serviço público, sempre
preocupados em melhorar os recursos para o aperfeiçoamento dos serviços prestados à
sociedade brasileira.

Esse relatório é fruto de diálogo muito intenso. Ao tomar o rigor técnico como
referência, sempre nos pautamos ...

 (O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - ... e procuramos, por meio do diálogo,

construir as diretrizes políticas expressas nesse relatório.
Proponho ao Plenário a apresentação do Volume 1 do Relatório-Geral, em vez da

leitura detalhada. Parece-me muito mais agradável; a leitura se torna muito cansativa. Se
houver concordância por parte de todos, prefiro fazer exposição desse tipo. Procurarei
destacar os aspectos que me parecem mais relevantes, até no sentido de tornar a nossa
discussão mais interessante, mais agradável e mais viva em torno dos pontos principais.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Sr. Relator propõe fazer a

apresentação do relatório de maneira mais sucinta, de modo que tenhamos tempo para a
discussão, no caso de dúvidas.

Os Srs. Parlamentares que aprovam a proposta permaneçam como se encontram.
(Pausa.)

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Um minutinho, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Alberto Goldman

tem a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Em primeiro lugar, a leitura do relatório é

regimental. Não se trata de pôr em votação a leitura ou não. É regimental.
No entanto, Sr. Presidente, quero sugerir a V.Exa., havendo acordo do Plenário, que

adote esse procedimento proposto pelo Deputado Jorge Bittar, ou seja, de resumo, de
avaliação geral, mas com esclarecimentos, do Relatório-Geral. É claro que não vou pedir que
leia todos os volumes, nem há lógica nisso; peço a leitura do relatório e do voto, ou seja, 40
páginas. Mas podemos até substituir isso.

Na realidade, Sr. Presidente, teria sido absolutamente impossível para nós acessar
todos os relatórios no prazo definido aqui entre nós, porque os impressos estão chegando
aos gabinetes agora pela manhã. Já estavam disponíveis no sábado à tarde, na Comissão.
Alguns impressos já existiam, e nós os acessamos em parte pela Internet. Lembro a V.Exa. o
seguinte: até as 13h do sábado não conseguimos acessar o site da Câmara dos Deputados.
O site da Câmara dos Deputados desapareceu até as 13h do sábado. Quero deixar isso bem
configurado. A partir dessa hora foram disponibilizados, sim, os pareceres, mas ainda não
havia o Volume 1, do relatório e do voto. Depois que conseguimos acessá-lo no site, não foi
possível retirá-lo, talvez pela sobrecarga no sistema. Depois, parece-me que foi dividido, mas
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somente no domingo conseguimos retirar o relatório. Eu só consegui acessar a primeira
parte desse volume, ou seja, o relatório e o voto, no domingo. V.Exa. está vendo aqui o
impresso que fiz em casa, para leitura.

Portanto, tivemos, no máximo, 24 horas para ler o Volume 1. Ainda assim, estou
aceitando que o Sr. Relator-Geral faça esse tipo de exposição, mas desde que seja destinado
um tempo para os questionamentos. Eu tenho dúvidas sobre uma série de itens. São
perguntas e não opinião propriamente dita, mas acho fundamental serem feitas, para
esclarecimento.

O Sr. Relator poderia fazer sua apresentação, desde que houvesse um tempo para os
esclarecimentos. Se houver acordo quanto a isso, não me oponho à proposta de S.Exa., de
não ler formalmente o documento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Sr. Relator concorda com a
proposta do Deputado Alberto Goldman.

Concedo a palavra ao Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, quero me reservar o direito de

requerer o cumprimento do Regimento Interno em relação ao interstício posterior à leitura
do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como todos concordam, o Sr.
Relator poderá continuar.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero entender o que
propõe o Deputado José Rocha.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Pela ordem, Sr. Presidente. Peço a V.Exa. que
determine a leitura do relatório e que seja cumprido o Regimento Interno. Eu acho que o
Regimento Interno tem de ser cumprido. Então, esse relatório tem de ser lido e discutido
aqui.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório será discutido
oportunamente.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Mas tem de ser lido. O Regimento Interno
determina que seja lido. O Relator-Geral tem de ler o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Então, vamos à apresentação dos aspectos do

relatório que me parecem mais relevantes. Como eu disse anteriormente, são fruto do
diálogo promovido nesta Comissão...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Eu perguntei a V.Exa. se o relatório vai ser lido.

Solicito a V.Exa. o cumprimento do que dispõe o art. 36 do Regulamento Interno da
Comissão.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, nobre Deputado José

Rocha, promovemos aqui um entendimento, com a presença de V.Exa., na última quinta-
feira, que resultou em acordo. Apelo a V.Exa. no sentido de que trabalhe com base naquele
acordo que fizemos, ou seja, os relatórios seriam entregues na sexta-feira, a partir de
sábado estariam à disposição dos Parlamentares — conforme aconteceu — e hoje seria feita
a leitura. Vamos ficar aqui até cumprir o acordo, até amanhã se necessário.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Não estavam. Os relatórios não estavam à
disposição no sábado.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Ilustre Deputado...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Isso foi o que construímos. Se tivermos

alguma dúvida durante a leitura, poderemos discutir a questão. Vamos fazer isso. O apelo
que faço a V.Exa. é no sentido de que nos dê condições de votar o relatório até amanhã.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José

Rocha.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, o apelo do Deputado Gilmar
Machado invoca acordo feito na reunião de Líderes da Comissão de Orçamento. Invoco outro
acordo firmado na Comissão. Apelo ao Deputado Gilmar Machado para que o cumpra.
Quando os acordos não são cumpridos, chegamos a esta situação. Peço ao Deputado Gilmar
Machado que, antes de cumprir esse acordo, cumpra os acordos feitos anteriormente.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Estamos dispostos a cumprir o que foi
acordado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Mas não está sendo cumprido, nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, eu faço um apelo a V.Exa.:

suspenda a reunião por 10 minutos, para que possamos chegar a um entendimento sobre
esse acordo, e os trabalhos fluam com tranqüilidade.

O nobre Deputado José Rocha concordaria com a suspensão de 10 minutos da
reunião, para que possamos acertar isso?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nós continuaríamos a leitura do
relatório. Paralelamente, os Deputados Gilmar Machado e José Rocha conversariam sobre o
acordo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sem prejuízo da minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sem prejuízo da leitura.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sem prejuízo da minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Certo.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, pedi a palavra para

colaborar com o depoimento prestado pelo nobre Parlamentar. Conferindo o relatório,
verifiquei que, na maioria das propostas para a retirada em bloco, o acordo não foi mantido.
Cumprimos nossa palavra retirando os destaques, com revisão dos valores apresentados
para o Estado, mas do relatório constam os mesmos valores que verificamos antes do acordo
com o Comitê de Avaliação das Emendas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Enquanto o acordo é discutido
com o Deputado José Rocha, concedo a palavra ao Sr. Relator, Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, retomando a apresentação do
relatório, inicialmente gostaria de destacar aspectos importantes que suscitaram discussão
e mereceram desta Relatoria atenção especial.

O primeiro dos problemas discutidos no relatório diz respeito aos recursos para a
área de saúde. Como é do conhecimento de todos, no projeto de lei orçamentária
encaminhado a esta Casa o Poder Executivo incluiu, nos gastos do Ministério da Saúde,
recursos que tinham como fonte o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Isso
suscitou discussão muito grande, de natureza jurídica, uma vez que o Poder Executivo, ao
incluir os recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza nos gastos da saúde
tratou de duas emendas constitucionais, a nº 29, que estabelece o piso mínimo de gastos na
saúde, e a nº 31, que criou o referido fundo, com o mesmo gasto.

Intensa discussão mobilizou os Parlamentares da Frente Parlamentar da Saúde.
Dialogamos com representantes do Conselho Nacional de Saúde e do Ministério Público
Federal. Acolhemos as ponderações apresentadas por diversos setores no sentido de que a
distorção fosse corrigida. A partir de exaustivo trabalho realizado pela Consultoria Técnica
desta Casa, retiramos dos gastos da saúde todos os recursos que tinham como origem o
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Evidentemente, alocamos os recursos, tendo
como fonte o referido Fundo, em gastos coerentes com as diretrizes definidas na
Constituição, ou seja, criteriosamente, no Programa Fome Zero e nos Ministérios da
Educação e da Assistência Social, dentre outros. Portanto, sempre procuramos contemplar
os gastos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.

Essa operação, que chamamos de troca de fontes, redundou em intenso trabalho da
Consultoria responsável por boa parte das emendas apresentadas por este Relator. Mais de
mil emendas foram por mim apresentadas a este relatório. São emendas de caráter técnico
que visam corrigir distorções de fonte contidas na proposta orçamentária.
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No processo de ajuste pudemos alocar criteriosamente mais 1,2 bilhão de reais em
gastos típicos da área de saúde: em hospitais, em procedimentos médicos de média e alta
complexidades, no Piso de Atenção Básica, no Programa Saúde da Família e outros
considerados de grande relevância por todos que convivem com os problemas daquela área.

Além disso, disponibilizamos 800 milhões de reais, recompondo os gastos do
Ministério da Saúde, para programa já existente que visa atender a gestantes e crianças em
situação de risco nutricional e que muito poderá contribuir para a atenção materno-infantil.

Pudemos acolher as emendas parlamentares individuais e coletivas, que, no caso do
setor da saúde, totalizaram mais 735 milhões de reais.

Não só resolvemos o problema original contido na área da saúde, como também o
fizemos com sobra. Atualmente, os gastos da saúde extrapolam de modo significativo o piso
mínimo definido pela Emenda Constitucional nº 29. Posso dizer, sem nenhum exagero, que
no próximo ano o Ministério da Saúde terá a sua melhor dotação orçamentária.

No entanto, não posso deixar de ressaltar um último problema na área de saúde,
identificado na reta final de apreciação dos relatórios-setoriais e que diz respeito à
distribuição dos recursos para procedimentos de média e alta complexidades e Piso da
Atenção Básica entre os diversos entes da Federação. Conforme foi aqui sobejamente
comunicado e insistentemente debatido, na distribuição original dos recursos cabia ao
Ministério da Saúde dotação nacional de 2,3 bilhões de reais, em contraste com o que
ocorreu nos anos anteriores, quando a Pasta ficava apenas com a dotação residual, em
torno de 171 milhões de reais.

Evidentemente, não julgamos adequada a distribuição tal como foi realizada e
acolhemos as proposições encaminhadas. Solicitamos ao Ministério da Saúde proposta de
redistribuição, objeto de diálogo com os Parlamentares que integram a Frente Parlamentar
Nacional de Saúde, particularmente os atuantes nesta Comissão, como é o caso dos
Deputados Rafael Guerra, Darcísio Perondi e Angela Guadagnin, no sentido de que fosse o
mais ajustada possível ao perfil da distribuição populacional dos Estados, ou seja, ajustada
à renda da população de cada Estado, uma distribuição per capita uniforme. Isso será
objeto de debate neste relatório-geral. Há destaque já apresentado, e pretendemos ajustar
esses valores no período de definição dos destaques.

Quanto à Previdência Social, outra área de enorme importância social e de imenso
impacto na população, particularmente 2 temas mereceram intensa reflexão por parte dos
Parlamentares, deste Relator-Geral e do Deputado Roberto Balestra, Relator-Setorial da
área. Um diz respeito ao salário mínimo, já que seu reajuste tem impacto nos gastos da
Previdência Social, além dos gastos com o seguro-desemprego, entre outros. Outro tema
objeto de preocupação é esse último surgido, como se costuma dizer na linguagem popular
ou na linguagem da imprensa, “o último esqueleto que saiu do armário”. Aposentados
inconformados com o reajuste de seus proventos, em função do impacto de vários planos
econômicos passados, entraram com um conjunto de ações na Justiça. Houve uma série de
decisões sobre a matéria, favoráveis à categoria. Os pagamentos atrasados podem chegar a
algo em torno de 14 bilhões de reais, e o impacto dos gastos anuais, a algo em torno de 2
bilhões de reais.

Não temos intenção de resolver todos os problemas na peça orçamentária. É público
que o Poder Executivo está negociando com as entidades nacionais representativas dos
aposentados, buscando encontrar uma forma de parcelar o pagamento de valores
acumulados nesses anos todos, do mesmo modo como se estabeleceu um parcelamento
para as distorções ocorridas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço por conta de planos
econômicos passados.

Fazendo análise rigorosa tanto das receitas quanto das despesas da Previdência
neste ano e projetando-as para o ano que vem, levando em consideração os parâmetros
macroeconômicos definidos, identificamos, trabalhando com absoluto rigor, uma folga de
3,6 bilhões de reais entre receitas e despesas previstas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço ao Plenário que faça
silêncio.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - O Deputado Roberto Balestra, durante a
execução de seu relatório-setorial, informou que essa folga talvez pudesse chegar a 6 bilhões
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de reais. Análise mais criteriosa e rigorosa, usando os parâmetros acumulados até dezembro
nas receitas e despesas da Previdência, permitiu-nos identificar provisão de 3,6 bilhões, que
poderão servir de base para o debate que o Congresso Nacional fará sobre o salário mínimo
a partir da proposição que o Presidente da República formalizará em abril do ano que vem.

Se havia na proposta de lei orçamentária reserva que permitia reajuste do salário
mínimo para 259 reais, hoje podemos dizer que temos reserva que nos permitirá definir o
valor de, pelo menos, 270 reais para o salário mínimo. O Presidente da República poderá até
propor valor superior. Tudo dependerá da trajetória das receitas. Podemos afirmar com
segurança que dispomos de recursos para que o salário mínimo chegue ao valor de 270
reais no próximo ano, o que é bastante razoável, em face das reconhecidas dificuldades
fiscais por que atravessa o País.

Além disso, haverá provisão para a revisão dos proventos dos inativos, em face do
impacto dos planos econômicos passados sobre a Previdência Social.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço que façam silêncio.
Estou tendo imensa dificuldade em ouvir o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio! O Relator não está
sendo ouvido.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Reconheço que a exposição do Relator é
melhor do que o relatório. As explicações que S.Exa. presta estão esclarecendo questões do
relatório que eu não havia entendido.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Como disse o Deputado Alberto Goldman, o
propósito desta exposição é ser o mais esclarecedora possível, sem prejuízo das solicitações
de esclarecimentos e informações, nem do debate que venhamos a fazer daqui para a frente.
Procurei ser bastante claro nas questões relativas à saúde e à Previdência.

Destacaria ainda o nosso esforço de melhorar dotações para importantes gastos
nacionais, o que constitui certa tradição nesta Comissão. Cito as áreas de educação,
desenvolvimento urbano, assistência social, ciência e tecnologia e assim por diante. Vou
rapidamente mencioná-los, apesar de termos trabalhado, como já foi dito aqui, com o
orçamento apertado. Vou fazer menção aos problemas de receita e à maneira como
trabalhamos esse tema.

Quanto à educação, destaco o ensino fundamental. Além dos recursos do FUNDEF,
que chegam a 47 milhões de reais, por meio do Programa Escola Moderna, haverá também
disponibilidade de mais 300 milhões de reais no futuro, uma vez resolvida a polêmica sobre
os recursos do FNDE. Houve modificação recente na maneira como os recursos do FNDE
são distribuídos nacionalmente, e há disponibilidade de cerca de 300 milhões de reais, valor
que será mais precisamente definido após a regulamentação dessa matéria. Embora não
sejam estrondosos, 300 milhões de reais de recursos adicionais é algo muito importante,
como tão bem ressaltou o Deputado Narcio Rodrigues.

Para as universidades estamos agregando mais 39 milhões de reais, além das
emendas estaduais. Refiro-me às emendas de caráter nacional. Muitas emendas de
bancadas estaduais reforçam dotações de universidades, como é o caso do Rio de Janeiro,
conforme foi enfatizado pela Deputada Laura Carneiro.

Acolhendo também pressão muito grande da Frente Parlamentar em Defesa do
Ensino Profissionalizante, procuramos reforçar a dotação para um programa denominado
PROEP. Acho que todos conhecem esse interessantíssimo programa do Governo passado,
financiado pelo BID e destinado à construção de escolas técnicas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço aos assessores que se
desloquem para a bancada de trás, porque estão ocupando o espaço dos Parlamentares e
perturbando, em parte, com conversas mais altas, o Relator. Os assessores deverão ficar
nas duas últimas fileiras.

Com a palavra o Deputado Jorge Bittar, para dar continuidade à sua exposição.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - A Deputada Professora Raquel Teixeira

solicitou-me que prestasse informações sobre a área de educação porque não conseguiu
ouvir o que eu disse, em virtude do elevado nível de ruído no plenário. Peço
encarecidamente o mínimo de atenção. Todos aqueles que quiserem conversar, fazer outros
esclarecimentos, discutir seus destaques, que o façam fora do plenário. Assim, os
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Parlamentares interessados poderão ser esclarecidos acerca do relatório. Mesmo com o
equipamento de som, é muito difícil competir com dezenas de pessoas falando ao mesmo
tempo.

Ao Programa Escola Moderna foram acrescidos mais 47 milhões de reais, além dos
recursos do FNDE, que podem chegar a 300 milhões de reais. Parecer jurídico do Ministério
da Educação define que a utilização desses recursos só será precisa a partir da
regulamentação de lei em via de ser sancionada pelo Presidente da República e que trata da
distribuição dos recursos do FNDE. Eles passarão a ser distribuídos diretamente para os
Municípios. Diversos Governos de Estado, no passado, acabaram retendo os recursos do
FNDE, impedindo-os de chegar aos Municípios. Então, considero que haverá um avanço
nesse setor.

No caso do PROEP, destinamos 43 milhões de reais a mais, que, agregados aos
recursos do BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento, através de empréstimo
internacional, poderão chegar a 86 milhões de reais, além dos recursos já disponíveis. O ano
que vem poderá ser pródigo e próspero no que diz respeito ao ensino profissionalizante, tão
importante para crianças e jovens.

Por fim, Deputada Professora Raquel Teixeira, 39 milhões de reais até agora foram
agregados na dotação nacional para as universidades, fora as emendas estaduais, que
somam mais de 50 milhões de reais.

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Esses 39 milhões de reais
a mais totalizam quanto no final para a emenda ANDIFES?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Noventa milhões de reais, esclarecem o nosso
Relator-Setorial, Deputado Narcio Rodrigues, e os Deputados Gilmar Machado e Walter
Pinheiro.

No caso do Ministério das Cidades, agregamos recursos para programa
insistentemente solicitado por diversos Parlamentares de vários Estados, o Habitar BID,
também financiado pelo BID e oriundo do Governo passado. O interessante programa visa
regularizar a situação de comunidades que não têm saneamento e condições adequadas de
habitabilidade. É um programa de desenvolvimento urbano para comunidades muito
pobres. Muito bem estruturado, o programa necessitava de recursos.

Registro que não está no Orçamento do ano que vem e que evidentemente terá de ser
apreciado pelo Congresso Nacional o acréscimo de recursos para saneamento básico. No
próximo ano haverá cerca de 3 bilhões de reais a mais, fruto dos entendimentos com o
Fundo Monetário Internacional, que liberou o excesso de superávit deste ano para ser
aplicado no ano que vem. Como o excesso de superávit só será conhecido a partir do
balanço e do resultado financeiro deste ano, esses recursos terão de ser agregados à área de
saneamento através de crédito suplementar pela União no próximo ano. No entanto, são
recursos adicionais para saneamento, área tão fundamental. Há também os recursos que já
estão na dotação orçamentária, que, se não me engano, somam algo em torno de 2 bilhões
de reais.

Na área de turismo, ampliamos em mais 45 milhões de reais os recursos para o
PRODETUR, outro programa extremamente bem sucedido na Região Nordeste e que também
se estende ao sul do País. Esse programa de infra-estrutura turística trouxe muitos
benefícios e ampliação do turismo.

Na área de assistência social, além dos programas que já mereceram atenção dos
Relatores Setoriais, destaco o Programa Agente de Desenvolvimento Social e Humano para a
comunidade, o qual abrange 55 mil adolescentes, jovens entre 15 e 17 anos. A Deputada
Laura Carneiro trabalha na área de desenvolvimento social e conhece a importância de
programa desse tipo. A idéia é dar bolsas para garotos de comunidades carentes que
possam prestar serviços às suas comunidades. É construído mecanismo de atração desses
jovens para outra alternativa, disputando espaço com o crime organizado, que
lamentavelmente grassa em muitas comunidades pobres de muitas grandes e médias
cidades do nosso País.

Na área de esporte, há o Programa Brasil no Esporte de Alto Rendimento e o
Programa Segundo Tempo, que é interessantíssimo e complementa os gastos da área de
saúde. A idéia é a criança, além do turno educacional, participar de um turno com prática
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de esportes, permitindo a ela ficar mais tempo na escola, com melhor atenção educacional e
esportiva.

No setor agrário, o total de acréscimos feitos pelas Relatorias setoriais e por esta
relatoria agrega mais 80 milhões de reais, além dos recursos para obtenção de terra. Refiro-
me a recursos para agricultura familiar, assistência técnica, financiamento de infra-
estrutura e uma série de outros importantes para as comunidades.

Na área de ciência e tecnologia, há o programa de bolsas de pesquisas. Mais de 30
milhões de reais serão destinados ao CNPq. O programa estava subdimensionado e ainda
não recebeu os recursos mais adequados para atender a demanda por bolsas de pesquisa
no País e as metas fixadas por esse setor.

No âmbito do Ministério da Justiça, agregamos recursos na ordem de 20 milhões de
reais para a segurança pública. Os recursos são importantíssimos por causa da gravidade
do sistema de segurança pública no País. Há recursos para o Fundo de Segurança Pública,
os quais serão executados com os Estados, e para a Polícia Federal.

Agregamos para a área de cultura mais 30 milhões de reais, sobretudo para o
Programa Engenho das Artes, quem tem caráter nacional e foi desenvolvido com Estados e
Municípios.

Para a área de meio ambiente, mais 7 milhões de reais para o programa de
Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas.

Para a área de integração nacional, além das emendas estaduais que são em grande
quantidade, destacaria os 22 milhões de reais para o Programa de Promoção de
Sustentatibilidade dos Espaços Sub-Regionais — PROMESO.

Fazendo um balanço desses investimentos e levando-se em consideração os
investimentos realizados definidos na etapa das Relatorias setoriais, temos até agora
acréscimo de investimentos da ordem de 3,6 bilhões de reais.

O projeto de lei orçamentária tinha 7,8 bilhões de reais em investimentos, aos quais
agregamos até agora 3,6 bilhões de reais, totalizando 11,4 bilhões de reais. Até agora, antes
dos destaques, já temos um orçamento enxuto, bem elaborado, bem estruturado, discutido
pelos Srs. Parlamentares, através do diálogo que construímos e que continuará na etapa de
acolhimento de destaques.

Neste ano vamos executar no máximo 4 bilhões de reais. Então, agregando-se as
emendas parlamentares, poderemos chegar a quase 12 bilhões de reais, o que significa que
no ano que vem vamos executar 3 vezes mais do que neste ano em investimentos.

Estamos trabalhando — sempre disse isso — com um Orçamento apertado, talvez
com dotações para emendas menores do que as dos anos anteriores, mas com maior
probabilidade de que sejam executadas. Ainda hoje li, com satisfação, nos jornais que o
próprio Ministro Guido Mantega declarou publicamente que o Orçamento do ano que vem
não será largamente contingenciado, o que é muito importante para todos nós. O
Orçamento deve ser verdadeiro, permitindo aos Srs. Parlamentares, durante o ano, definir a
liberação das emendas estaduais, das emendas de Comissão para seus Estados, para suas
regiões, beneficiando o País como um todo de maneira bastante ampla.

Esse é o perfil dos gastos.
No que diz respeito às receitas, trabalhamos, como é do conhecimento de todos, com

muita dificuldade. Já enfatizei isso no relatório do Comitê de Avaliação de Receita. Neste ano
houve trajetória descendente da maioria dos parâmetros macroeconômicos, sobretudo no
que diz respeito ao crescimento do PIB, o que afetou significativamente a base de receita,
que constitui referência para a projeção do próximo ano. Quando foi elaborado o
Orçamento, previa-se crescimento do PIB neste ano de 1,8%, mas esse crescimento vai ficar
abaixo de 0,4%. Isso jogou a base de receita para baixo, e ela é a referência para a projeção
das receitas do ano que vem. Tivemos de fazer um ajuste na receita no que diz respeito aos
parâmetros macroeconômicos.

Também a inflação será menor do que a prevista. A inflação prevista em agosto era
mais elevada do que a que estamos prevendo agora com os dados oficiais do Governo
enviados a esta Casa no início de novembro. Sendo a inflação menor, a variação dos preços
será menor e, portanto, a arrecadação também acabará sendo projetada para baixo. O dado
positivo é que provavelmente a economia no ano que vem vai crescer além dos 3,5% do PIB;
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deverá crescer em torno dos 4%, estimativa feita com base em ampla avaliação de diversos
órgãos de enorme credibilidade na sociedade brasileira, especialistas, empresas de
consultoria, órgãos públicos, como é o caso da Fundação Getúlio Vargas. Com isso, a
reestimativa de receitas será de 11 bilhões, 301 milhões e 700 mil reais. Tínhamos 402
bilhões de reais, e a receita vai para 413 bilhões e 465 milhões de reais. Essa é a nova
reestimativa de receita.

Chamo a atenção para algo que também não estava previsto. Na noite em que
fechávamos este relatório, de quinta-feira para sexta-feira da semana passada, tivemos uma
novidade: a votação da Medida Provisória nº 135 pela Câmara dos Deputados, que retirou
do novo desenho da COFINS não-cumulativa diversos setores que acabaram sendo
beneficiados, sobretudo setores de serviços nas áreas de educação, saúde e transportes
públicos, pequenas empresas da área de informática e outras, permanecendo o mesmo
processo tributário passado. Isso significou perda de receita anual para a União de 800
milhões de reais.

Então, daquela estimativa original, tivemos de subtrair 800 milhões de reais. Na
verdade, subtraímos 667 milhões de reais, porque no ano que vem, pelo princípio da
noventena, aprovada também na reforma tributária, a nova COFINS só vigerá a partir de
fevereiro, e seus efeitos, portanto, se darão somente a partir de março. Esses 800 milhões de
reais computados de março até dezembro significam 667 milhões de reais a menos na
receita, totalizando 11 bilhões e 301 milhões de reais de receita adicional.

(Segue-se exibição de imagens.)
Pedi que projetassem os números, porque fica mais fácil perceber a trajetória das

receitas no ano que vem. Os principais agregados dizem respeito a receitas de Imposto de
Renda. Essas receitas são as receitas agregadas. Naquele relatório que apresentamos, essa
reestimativa de receita se mostrava mais detalhada. Pela primeira vez fizemos estimativa das
chamadas receitas atípicas, que totalizaram 4,4 bilhões de reais. As receitas atípicas, como
o nome sugere, ou receitas extraordinárias, são aquelas que não são correntes, normais do
Governo — receitas normais de IPI, COFINS, Imposto de Renda e tantas outras. São receitas
que derivam, por exemplo, de cobranças judiciais e, portanto, podem ocorrer através de
acordos ou decisões judiciais. Pessoas que tinham passivo com a Receita resolvem seu
problema mediante acordo e pagam seus débitos. Há um passivo de mais de 160 bilhões de
reais em debate em torno dessa questão.

No ano que vem haverá um fato novo. Por causa da CPI do BANESTADO, foram
identificadas muitas pessoas que remeteram recursos para o exterior de forma irregular.
Esse cadastro foi enviado pela CPI à Receita Federal, que está notificando todas as pessoas
que remeteram recursos através das chamadas contas CC-5 para o exterior. E é de se
esperar que muitas dessas pessoas venham a regularizar sua situação com a Receita
Federal.

A observância do comportamento das receitas atípicas nesses anos todos permitiu-
nos verificar certa regularidade. Portanto, calculamos a média desses valores, nos últimos 7
anos, evidentemente excluindo valores atípicos das receitas atípicas. Refiro-me ao ano de
2002, quando o valor das receitas atípicas chegou a 20 bilhões de reais. Naquele ano, houve
situação muito peculiar: o acordo que a Receita Federal fez com os fundos de pensão que
tinham débitos astronômicos, por causa da discussão sobre se deveriam ou não ser
tributados pelo Imposto de Renda. Houve acordo naquela época sobre a tributação dos
fundos de pensão, o que significou 10 bilhões de reais de receita a mais. Então, excluímos
aqueles 10 bilhões de reais e calculamos o valor médio: 4,4 bilhões de reais.

Boa parte desses recursos estão nessa reestimativa do Imposto de Renda, estão
embutidos. Mas outras estimativas estão em áreas diversas.

Fizemos uma reestimativa da CIDE dos Combustíveis, por conta do ajuste da
alíquota específica, com base na correção da inflação e assim por diante.

Como se pode notar, com essa reestimativa de receita, Estados e Municípios tiveram
transferência a mais de 2 bilhões e 456 milhões de reais para o próximo ano. Esse benefício
para Estados e Municípios se dará através do Fundo de Participação dos Estados e do
Fundo de Participação dos Municípios.
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Num primeiro momento, havia 11 bilhões de reais, mas na verdade os recursos
líquidos com os quais trabalhamos são muito menores, porque tivemos de dar conta de uma
série de questões a serem atualizadas na receita e nas despesas. Resolvidos os repasses
para Estados e Municípios, a receita bruta que era de 11 bilhões e 300 milhões de reais
passou para 7 bilhões e 215 milhões de reais.

Quanto ao uso dos recursos, do ponto de vista das despesas, houve ajuste de pessoal
e encargos sociais. Isso diz respeito principalmente à variação de gastos com precatórios.
Durante o transcurso do Orçamento, alguns precatórios que estavam em discussão na
Justiça foram resolvidos em benefício do Poder Executivo. Isso resultou em redução de
despesa com precatórios de 171 milhões de reais.

Quanto à Previdência, não houve alteração. Como se pode ver, o gasto previsto era de
124 bilhões de reais e assim permaneceu.

Demais despesas obrigatórias. Fundo de compensação das exportações. Essa é a
famosa história da reforma tributária. Isso não estava previsto na lei orçamentária. Tivemos
de prever despesas adicionais de 4,3 bilhões de reais por conta da desoneração das
exportações de Estados.

Subsídios, subvenções, securitização, menos 439 milhões de reais. Despesas
discricionárias, no caso do Ministério da Saúde, de 515 milhões de reais e outras despesas,
3 bilhões e 592 milhões de reais.

Esse quadro mostra de maneira didática a forma como fizemos a reestimativa de
receita e o uso que dela fizemos. Há o acréscimo bruto de receita de 11,3 bilhões de reais, as
transferências, 4 bilhões de reais, e o disponível, como já foi dito.

Provisão para reserva de contingência e o disponível para usos. Tínhamos recursos
líquidos de 7,215 milhões de reais, conforme demonstramos na reestimativa de receitas. E
os recursos líquidos que ficam com o Governo Federal. A esses recursos líquidos da receita
de contingência somam-se os que vieram da reserva de contingência para atendimento a
emendas. Essa é a reserva de contingência.

O total de recursos disponíveis para serem trabalhados pelo Congresso Nacional é de
9 bilhões e 750 milhões de reais. Está claro? Tínhamos, conforme a reestimativa de receitas,
7 bilhões e 200 milhões de reais, e já dispúnhamos, na proposta orçamentária, de 2 bilhões
e 550 milhões de reais na reserva de contingência, como definido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Portanto, temos 9 bilhões e 750 milhões de reais na linha Usos.

Agora vamos ver como esse dinheiro foi utilizado: 4 bilhões e 300 milhões de reais
foram destinados ao Fundo de Compensação das Exportações, conforme já foi dito, e o
restante, ao atendimento à emenda Líquido de Cortes — independentemente dos cortes
realizados, porque as emendas usaram recursos novos e também recursos remanejados de
outras rubricas. Líquido de Cortes significa isso. Não estamos levando em consideração os
recursos agregados a emendas oriundos de corte de outros investimentos já previstos na lei
orçamentária.

Então, o acréscimo de investimentos, como eu disse anteriormente, foi de 3 bilhões e
582 milhões de reais, gastos desta maneira: 975 milhões em saúde; 358 milhões em infra-
estrutura; 459 milhões em meio ambiente; 654 milhões em planejamento urbano; 470
milhões em educação; e os demais 664 milhões em outras rubricas.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Este quadro está em que página, Sr.
Relator?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Este é um quadro gerencial que fizemos agora,
mas vamos xerocá-lo e distribuí-lo a todos os Srs. Parlamentares. Poderemos também
acrescentá-lo ao parecer como adendo.

Peço que o quadro seja xerocado.
Quando se fala em acréscimo de investimentos ou em atendimento a emendas

Líquido de Cortes, estamos nos referindo a todas as emendas, individuais e coletivas. Na
página 26 do parecer também há alguns elementos que tratam do mesmo tema.

Além disso, houve acréscimos de custeio da ordem de 1 bilhão e 867 milhões de reais
em saúde, educação, infra-estrutura, planejamento urbano e demais gastos. Foi dessa
forma que os recursos foram utilizados.
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Como se pode perceber, embora esse tenha sido um orçamento relativamente magro,
por conta do aperto fiscal, ainda assim pudemos disponibilizar para investimentos, até
agora, 3 bilhões e 600 milhões de reais a mais, o que não é pouco, se levarmos em
consideração que este orçamento será executado no ano que vem.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sim, 3 bilhões e 600 milhões de reais foram

destinados a investimentos, mas também 1 bilhão e 867 milhões de reais foram destinados
a custeio. Os recursos para custeio, aliás, são fundamentais, porque são associados a
investimentos. Quando se faz um investimento, muitas vezes se gasta com custeio também.
Isso ocorre ainda quando se transferem recursos para Estados e Municípios, em
determinados programas, determinadas atividades.

Para não haver dúvidas, quero me referir também ao Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza. O que aconteceu com esse fundo? Tivemos que remanejar recursos
que haviam sido destinados a gastos com a saúde para o Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza. Como eles faziam parte de programa nacional, agregamos todos no programa
nacional, para que houvesse clareza, transparência, plena visibilidade da sua utilização.

Por isso, todos os recursos que dizem respeito ao programa Bolsa-Família passam a
estar agregados, agora, na unidade gestora do programa, cujo nome é Transferência de
Renda Diretamente às Famílias em Condições de Pobreza e Extrema Pobreza.

Tendo em vista a medida provisória que criou o programa Bolsa-Família, que agregou
todos os recursos, as verbas de vários Ministérios que tratavam dos programas de
transferência de renda foram ajustadas na proposta orçamentária, de tal maneira que
houvesse clareza acerca dessas verbas e a possibilidade de melhor acompanhamento da
execução orçamentária do programa Bolsa-Família.

Ressalto que o que nos permite afirmar que o Orçamento será mais bem executado
no próximo ano do que neste é o fato de estarmos num período de maior estabilidade
econômica.

O que nos permite fazer tal afirmação? Em primeiro lugar, o comportamento do setor
externo da economia brasileira. Neste ano o salto da balança comercial baterá um recorde:
será de mais 24 bilhões de reais. Na verdade, o meu parecer está defasado, pois falo em 23
bilhões de reais, mas o Banco Central já anuncia que o superávit da balança comercial será
superior a 24 bilhões de reais. Isso dá proteção às contas externas brasileiras e nos deixa
menos vulneráveis às crises financeiras internacionais. A balança comercial e as contas
correntes brasileiras terão saldo positivo, o que é fundamental!

Outro elemento a ser considerado é que a conta interna está ajustada. Além disso, a
inflação é descendente e estável, o dólar está estabilizado, o Risco Brasil está em níveis
baixos. Esses elementos todos nos permitem afirmar que a estimativa de receita, se houver
rigor, será efetivamente realizada, e, portanto, teremos condições de realizar o gasto previsto
de forma mais eficiente no próximo ano, investindo na infra-estrutura e no gasto com a área
social. Tenho convicção de que o contingenciamento não ocorrerá.

Eu defenderei perante o Poder Executivo o não-contingenciamento de recursos. A
única razão que poderá embasar tal medida é o fato de termos previsto receitas atípicas.
Como elas não são receitas correntes, receitas continuadas, talvez, por medida de cautela, o
Poder Executivo contingencie essa parcela de receitas, que somam 4 bilhões de reais, ou
pelo menos parte delas. Ainda assim, chamo a atenção para o fato de que mesmo a
estimativa das receitas atípicas que fizemos foi séria, bem fundamentada e, até certo ponto,
conservadora.

Por fim, citarei importante aspecto do nosso parecer, que em breve passaremos a
discutir. Iniciada a discussão, os Srs. Parlamentares poderão apresentar seus destaques, e
nós esclareceremos outras dúvidas sobre aspectos globais do documento. Informo, também,
que os recursos de que dispomos para atender aos destaques são bastante apertados, em
virtude de terem sido reduzidos por conta da aprovação da nova COFINS — como já disse,
perdemos 667 milhões de reais com a aprovação da matéria. O que beneficiou muitas
empresas do País, por mais paradoxal que seja, acabou criando certa dificuldade para a
aprovação do Orçamento. Mas, apesar disso, trata-se de boa medida, porque contribuirá
para o desenvolvimento econômico do País; permitirá que a economia se desenvolva.
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O melhor ajuste que pode ser feito é crescimento da economia. Se ela crescer 4%,
como desejamos e estamos prevendo para o ano que vem, tudo será melhor. Tenho certeza
de que, se isso ocorrer, o Relator do orçamento do próximo ano não trabalhará com
números tão apertados quanto aqueles com os quais trabalhamos neste ano.

Por fim, faço uma menção elogiosa ao trabalho desenvolvido pelo Comitê de Obras
com Indícios de Irregularidades, cujos integrantes trabalharam firmemente com a equipe
técnica da Consultoria.

Há generalizada preocupação com a situação das obras irregulares, porque, além de
certa morosidade para se obterem informações do Tribunal de Contas, tem havido
morosidade maior por parte da Comissão Mista de Orçamento: os avisos que vêm do TCU
ficam sempre no final da lista de prioridade de apreciação por este Plenário. Com isso, obras
que têm que ser liberadas ou incluídas entre as impedidas de ser executadas acabam não
sendo apreciadas por este Plenário.

O Comitê de Obras, depois de exaustiva discussão — estou vendo aqui os Senadores
Jonas Pinheiro e Geraldo Mesquita; os Deputados Wasny de Roure e Pedro Chaves, de Goiás
—, realizou expressivo trabalho, para cuja importância chamo a atenção dos pares.

Em primeiro lugar, classificam-se as obras com indícios de irregularidade,
selecionando-as e fazendo adequada apreciação dos problemas que apresentam.

Em segundo lugar, propõe-se agilidade na apreciação dessas obras e se procura
relatar as que estão acumuladas na Comissão e apresentar uma decisão do Plenário sobre
elas.

Em terceiro lugar, cria-se o Quadro Permanente de Obras com Indícios de
Irregularidade. Qual é a idéia do quadro? A idéia é, em vez de haver uma quantidade grande
de obras — umas entrando, outras saindo do quadro, a partir das informações do TCU —,
haver um quadro permanente, publicado na Internet, de modo que todos possam
acompanhá-lo e cobrar do TCU, de nós, Parlamentes, do Poder Executivo, dos Governos
Estaduais e Municipais a solução para esses problemas. Obras com indícios de
irregularidades ficam 2, 3 anos paralisadas. As campeãs estão há 10 anos paradas. V.Exas.
poderão constatar essa realidade a partir do brilhante parecer subscrito pelo Comitê de
Obras e por este Relator.

Por tudo isso, estamos apresentando 2 projetos de resolução, os quais deverão ser
apreciados por esta Comissão e pelo Plenário do Congresso Nacional. Um deles cria o
Quadro Permanente de Obras com Indícios de Irregularidades, com transparência e
precisão, medida que significará avanço em relação ao que já conquistamos no tratamento
dessas obras. O outro cria normas mais ágeis e rigorosas para a apreciação dessas obras
por esta Comissão. Propõe-se, por exemplo, que, decorrido o prazo constitucional para que
esta Comissão se pronuncie sobre obras com indícios de irregularidade, que é de 90 dias,
sua pauta fique sobrestada — tal como no caso das medidas provisórias —, ou seja, fique
bloqueada, até que as obras sejam aparecidas. Tal medida visa a nos forçar a dar a devida
prioridade a essas obras, para que não convivamos com irregularidades e obras paralisadas,
as quais acabam sendo preteridas por outras que se iniciam, o que gera protestos de alguns
Parlamentares que se queixam de que em seus Estados poderiam ser tocadas obras mais
antigas, preteridas em função de outras, mais recentes.

Peço muita atenção dos Srs. Parlamentares para os 2 projetos de resolução a que me
refiro, pois, com sua aprovação, poderemos avançar bastante no tratamento das obras
irregulares e dar nova dimensão ao problema no Congresso Nacional.

São essas as minhas considerações iniciais. Encerro minha exposição novamente
agradecendo, em primeiro lugar, aos 10 Relatores Setoriais, cujos nomes gostaria de
mencionar. São eles: Poderes de Estado, Senador Hélio Costa; Justiça e Defesa, Senador
João Ribeiro; Fazenda e Desenvolvimento, Deputado Gilmar Machado; Agricultura e
Desenvolvimento Agrário, Deputado Humberto Michiles; Infra-Estrutura, Deputado José
Borba; Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Esporte, Deputado Narcio Rodrigues;
Saúde, Senador Fernando Bezerra; Trabalho, Previdência e Assistência Social, Deputado
Roberto Balestra; Integração Nacional e Meio Ambiente, Deputado Júlio Cesar;
Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Deputado José Carlos Elias.
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Agradeço aos integrantes do Comitê de Emendas, os quais são conhecidos por todos,
pois se relacionam com todos por meio de suas bancadas estaduais. Eles foram e continuam
sendo meus auxiliares — aliás, brilhantes. Estão realizando um belo trabalho. Entre eles,
há experientes Parlamentares de todas as bancadas, os quais estão repartindo conosco o
trabalho e agindo com muita transparência.

Gostaria que este orçamento fosse apreciado da melhor maneira possível, de modo a
gerar equilíbrio entre os Estados e a assegurar que os recursos sejam bem alocados.

Agradeço ao Comitê de Receitas, que nos assessorou ba stante e realizou belíssimo
trabalho conosco; ao Comitê de Obras, ao qual já fiz menção; e ao Comitê de Custeio.

Ressalto, mais uma vez — gostaria que todos se dessem conta da importância disso
—, o brilhantíssimo trabalho da Consultoria Técnica da Comissão de Orçamento. Como já
disse anteriormente, sem dispor da base de dados que tem o Poder Executivo e da
quantidade de gente de que dispõe o Poder Legislativo, a Consultoria fez um trabalho de
excelente qualidade. Seus funcionários trabalham muito durante o ano e particularmente
nesta época. Várias foram as noites em que eu, com eles, trabalhei até a madrugada. Da
quinta para a sexta-feira eles trabalharam sem parar, para produzir um parecer de
qualidade.

Por tudo isso, estendo a eles o agradecimento e digo que, na verdade, a maior parte
do mérito pela elaboração deste parecer é dessa equipe técnica, porque procurei me orientar
pelo eficiente e qualificado trabalho por ela realizado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Conforme foi estabelecido

previamente, primeiro serão prestados os esclarecimentos sobre os diversos temas
constantes do parecer. Depois passaremos a discuti-lo.

Concedo a palavra ao Deputado Alberto Goldman.
(Não identificado) - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que me inscreva para falar

sobre as obras com indícios de irregularidades.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Sr. Presidente, tratarei dos

esclarecimentos que combinamos fazer ao Sr. Relator antes de iniciarmos o processo de
discussão. Alguns pontos já foram esclarecidos durante a exposição do Deputado Jorge
Bittar; outros, no entanto, ainda não estão claros para mim.

A primeira questão de que quero tratar, Sr. Relator, é a tal folga no orçamento da
Previdência, que resultaria em recursos de 3,6 bilhões de reais — se o número estiver
errado, corrija-me, por favor —, dos quais 1,1 bilhão de reais seriam destinados ao
atendimento das revisões originadas das reclamações que têm sido feitas. Não sabemos
como será o acordo acerca do tema. Trata-se de mais um esqueleto, como os outros que
temos visto durante anos e anos — V.Exas. verão agora como é bom lidar com esqueletos!

Além disso, há 2,5 bilhões de reais que seriam eventualmente destinados à
Previdência, quem sabe para o reajuste do salário mínimo. Se 2,5 bilhões de reais forem
divididos para todos os aposentados e pensionistas, segundo meu cálculo, seria concedido
apenas 2% de aumento real.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pediria que o Relator fosse
interrompido apenas pelo Plenário.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Estou tentando continuar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço ao Plenário que não

interrompa o Relator enquanto estiver expondo, porque isso desvia a atenção e torna difícil a
audiência do que S.Exa. diz.

Concedo a palavra ao Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - São 3,6 bilhões de reais. Subtraído desse

valor 1,1 bilhão de reais, resulta em 2,5 bilhões de reais, que, se forem destinados a todos
os aposentados e pensionistas, significarão apenas 2% de aumento real; se forem destinados
só aos previdenciários que recebem salário mínimo, significarão cerca de 5% de aumento
real, talvez um pouco mais.
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Este é o único recurso que V.Exa. prevê para o reajuste do salário mínimo e ele está
vinculado à eventualidade de serem realizadas determinadas previsões, ou seja, só existirão
de fato se a arrecadação for maior do que a prevista e os benefícios, menores do que o
previsto, como está no seu estudo. Não temos elementos suficientes para confirmar se essa
previsão vai se realizar. Se isso acontecer, será possível conceder aumento de apenas 5%
para o salário mínimo. Esta é a primeira questão que apresento a V.Exa.

Desejo que V.Exa. anote minhas observações, a fim de responder a todas as
perguntas de uma só vez. Assim trabalharemos com mais rapidez.

A segunda questão é a relativa ao superávit primário de 3 bilhões de reais. Como
V.Exa. explicou, o excedente de 3 bilhões de reais é relativo ao superávit primário de 2003.
É, na verdade, um suposto excedente. Pelo que estou entendendo, é o que supera os 2,45
bilhões de reais. Além desse valor, haveria mais 3 bilhões de reais, o que deve representar
200 milhões de reais. Ou seja, o superávit primário que se pretende obter neste ano, na
verdade, não é de 2,45 bilhões de reais, mas de 2,65 bilhões de reais, com sobra de 200
milhões de reais, dinheiro que poderia ser utilizado no próximo ano.

Eu quero entender bem. Isso significa que o Governo está economizando 3 bilhões de
reais além do necessário; que o Governo não está conseguindo gastar nos programas; que o
Governo não está pagando os compromissos assumidos; que o Governo está deixando de
cumprir os Restos a Pagar e vai economizar 3 bilhões de reais para eventualmente utilizar
em nova suplementação para o ano que vem?

A terceira questão diz respeito ao atendimento a novos funcionários. V.Exa. destinou
5,4 bilhões de reais para atendimento a novos funcionários, revisão salarial dos servidores
públicos, reestruturação de carreiras e ajuste de benefícios. Gostaria de entender como isso
será feito. Desses 5,4 bilhões de reais, qual é a parcela reservada para o reajuste salarial?
Parece-me, pela contagem que estou vendo aqui, que o reajuste salarial para o
funcionalismo público pode vir a ser zero no ano que vem. Esses 5,4 bilhões correspondem
a cerca de 7% da folha de pagamento. Se, além da atual folha, houver novos servidores,
reestruturação de carreira, ajuste de benefícios e uma série de questões, parece-me que o
funcionalismo pode contar com zero de reajuste ou algo próximo a isso. Queria entender
qual é a parcela de recursos destinada ao reajuste do funcionalismo.

A quarta questão. Ao fazer a avaliação dos textos do Senado, V.Exa. disse que o texto
da reforma tributária aprovada no Senado não pôde ser considerado, por ter sido
praticamente concomitante à elaboração do parecer. No entanto, V.Exa. contou com os
recursos da nova COFINS, também aprovada recentemente — ela ainda nem foi apreciada
pelo Senado —, e com o aumento de IPI sobre fumo e bebidas, cujo documento legal ainda
não existe. Considerou também o aumento de 10% na CIDE — portanto, um aumento no
preço dos combustíveis —, sem que a medida tenha sido configurada em documento legal.
Apesar disso, não computou os eventuais recursos provenientes da reforma tributária, já
aprovada no Senado Federal e promulgada. Essa, portanto, é a quarta questão.

Não são muitas as minhas dúvidas, Sr. Presidente. Muitas já foram superadas pela
exposição do Relator, a quem, aliás, cumprimento, porque seu parecer é bastante simples,
bem explicativo. Algumas questões não estão resolvidas, mas uma boa parte delas, sim.

A quinta questão. V.Exa. certamente tem conhecimento da decisão do Supremo
Tribunal Federal sobre a utilização da CIDE, Fonte 111, proferida na semana passada.
Gostaria que V.Exa. nos dissesse — quero saber se V.Exa. tem a informação e se pode nos
repassá-la — se o fato de se ter que utilizar a CIDE apenas para aquilo que o Supremo
Tribunal decidiu na sexta-feira via alterar o orçamento. Parece-me que a medida
evidentemente vai obrigar V.Exa. a encontrar outra fonte para atender às alocações em que
se contava com a CIDE. V.Exa. já fez as mudanças a esse respeito ou pretende ainda fazê-
las?

As outras questões que tenho a apresentar, na realidade, são mais voltadas para o
debate do que para o esclarecimento. Quanto ao esclarecimento, Sr. Presidente, são essas
as dúvidas que tinha a apresentar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Senador
Jonas Pinheiro.
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Estamos agora cuidando especificamente de esclarecimentos sobre a matéria. Não é
este o momento de discussão do parecer.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  - Sr. Presidente, Sr. Relator, a questão que vou
levantar é de procedimento.

Sr. Relator, como será votada a importante matéria — a que o senhor já se referiu —
relativa às obras com indícios de irregularidades? Serão incluídas no seu parecer ou
teremos que destacá-las para votação em separado?

Reputamos a matéria de máxima importância. É uma caveira, são ossos que existem
nesta Comissão e, portanto, no Congresso Nacional. Como V.Exa. esclareceu, precisamos
tirá-los do armário.

Portanto, Sr. Presidente, Sr. Relator, gostaria de saber como será a votação da
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Senador Jonas Pinheiro, a
matéria não será incluída no parecer do Relator-Geral. Ela será votada em separado pelo
Plenário.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO - Se for objeto de votação em separado, Sr.
Presidente, em razão da sua importância e de estar vinculada ao Orçamento, podemos votá-
la antes do Orçamento?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Será exatamente assim.
O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  - Então, solicitamos que seja feita essa

inversão, porque é importantíssima a votação da matéria antes da apreciação do
Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao
Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, peço a palavra para um
rápido esclarecimento.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - É preciso silêncio, Sr. Presidente. Está
difícil ficar aqui.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Temos um lista das pessoas que
estão pedindo esclarecimentos. Conforme essa lista, a próxima oradora é a Deputada
Professora Raquel Teixeira, a quem concedo a palavra.

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA  - Sr. Presidente, eu queria
um esclarecimento do Relator, Deputado Jorge Bittar.

Em relação ao FNDE, V.Exa. mencionou quase 300 milhões de reais. São, na
verdade, 297 milhões, os quais resultariam da divisão do salário-educação. Desses recursos,
90% seriam destinados a Estados e Municípios e 10%, à União.

No entanto, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação — CONSED
ajuizou ação contra isto. Os Estados vão reagir contra a transferência de 10% de recursos
estaduais para a União.

Além disso, a Comissão de Educação apresentou emenda que destinava 70 milhões
de reais ao FNDE. Esses recursos seriam voltados para a qualidade da educação e para o
ensino de Ciências e Matemática.

Esses 297 milhões de reais, com certeza, terão problemas na Justiça, e a decisão
certamente levará algum tempo. Isso vai demorar. Há alguma possibilidade de
remanejamento de recursos provenientes de outra fonte para garantir pelo menos os 70
milhões de reais que a Comissão de Educação alocou para o FNDE por meio de emenda?

Este é o esclarecimento que desejo obter do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Serei bastante rápido. Farei referência ao

texto do projeto de lei. Foi incluída no texto, até para dar uma satisfação à área de
comunicação, uma referência ao FUST. Trata-se do inciso XIV do art. 4º, que estabelece
que, para o atendimento das despesas no âmbito do FUST, dos fundos setoriais e do
FUNTTEL, poder-se-iam utilizar o superávit financeiro, o excesso de arrecadação e a reserva
de contingência. Tal dispositivo foi anulado na proposta de V.Exa. Gostaria de saber o
motivo por que isso foi feito.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado
Luiz Carreira, último inscrito para obter esclarecimentos.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, caro Relator, eu gostaria de
obter esclarecimentos quanto aos recursos per capita para a saúde.

Quando da sua exposição, Sr. Relator, não ficou muito claro se V.Exa. manteve o que
estava na proposta orçamentária para 2004 ou se vai proceder a ajustes. Se for proceder a
ajustes, temos algumas ponderações a fazer.

Parece-me também que a proposição da Frente Parlamentar da Saúde não atende
totalmente aos interesses de muitos Estados.

Então, eu gostaria de, nesta oportunidade, discutir o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. e Sras.

Parlamentares, o Deputado Luiz Carreira se referiu ao per capita da saúde, conforme a
tabela elaborada pelo Ministério e que veio no projeto de lei que trata do Orçamento.

Nós também queremos, na oportunidade, discutir a questão, porque o per capita
estabelecido certamente não atende a diversos Estados, entre eles o nosso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Relator,
Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - O primeiro esclarecimento será ao Deputado
Alberto Goldman.

A despesa da Previdência, Deputado, é de 124 bilhões de reais. O que nós fizemos foi
um rigoroso trabalho de avaliação da trajetória da arrecadação e da despesa neste ano,
porque será exatamente essa trajetória que definirá a base para a projeção de receitas e
despesas para o ano que vem.

Como é do conhecimento de todos, houve mudanças nos parâmetros
macroeconômicos. Entre outras, houve alteração na previsão de como vão se comportar a
massa salarial — ela interfere diretamente na arrecadação do INSS —, o PIB e assim por
diante.

Uma série de previsões para este ano não se concretizaram rigorosamente, o que
permitiu a existência de certa folga na receita, para cima — ela foi um pouco maior do que a
prevista —, e, no caso da despesa, um pouco para baixo. Como se trata de 124 bilhões de
reais, qualquer variação para cima ou para baixo gera considerável folga, e foi exatamente
isso que nos permitiu, projetando com seriedade uma estimativa rigorosa, ter uma
disponibilidade razoável, de 3 bilhões e 600 milhões de reais para o ano que vem.

É evidente que esse número, essa margem, poderá eventualmente ser um pouco
maior ou um pouco menor, dependendo de como se comportem receitas e despesas. Essa é
uma previsão realizada com seriedade, inclusive a partir de diálogos com os próprios
técnicos da Previdência.

Como V.Exa. registrou, estamos apontando que provavelmente a necessidade de
recursos para dar conta do aumento de gastos com a revisão das aposentadorias será de 1,1
bilhão de reais. Restarão, portanto, desses 3,6 bilhões, 2,5 bilhões, que nós, no nosso
parecer, apontamos que serão razoáveis para que se possa conceder não apenas a correção
do salário mínimo conforme a inflação, mas aumento real do seu valor.

O aumento real a ser concedido, no entanto, dependerá do valor que o Presidente da
República fixar no ano que vem. O salário mínimo não causa impacto apenas nos gastos da
Previdência, mas também nas despesas com seguro-desemprego, entre outras despesas
constantes da peça orçamentária.

O seguro-desemprego é custeado por recursos do FAT. Portanto, a fixação do valor
do salário mínimo do ano que vem dependerá da trajetória da receita do FAT, das receitas e
despesas da Previdência e das receitas e despesas em geral, as quais dependem da
arrecadação dos demais tributos.

O Sr. Presidente da República, na medida em que identifique uma trajetória positiva
da receita, poderá em abril fixar até valores superiores aos 270 reais, com os quais estamos
trabalhando apenas como referência. Se eventualmente trabalharmos com o valor
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atualmente considerado para o novo salário mínimo, 270 reais, a previsão é de aumento real
na faixa de 5%.

Mas essa questão teremos oportunidade de debater amplamente quando o Sr.
Presidente da República nos enviar a mensagem que trata do assunto, de sua prerrogativa,
o que certamente fará em abril do ano que vem.

O segundo esclarecimento é quanto às questões relativas a saneamento. Os recursos
que estamos identificando para saneamento derivam do novo acordo com o Fundo
Monetário Internacional, que é melhor do que aquele que vigeu no passado, Deputado
Alberto Goldman. O Poder Executivo, sistematicamente, para construir o superávit primário
— como a trajetória das receitas não é linear e há certa imprevisibilidade para alguns
parâmetros, um grau de incerteza —, trabalha com uma margem de segurança, com a
provisão de superávit um pouco maior, para dar conta das perspectivas de final do ano,
quando os gastos geralmente são muito superiores às receitas, dada a própria trajetória das
receitas e das despesas realizadas. Normalmente, por medida de segurança, acaba havendo
uma folga na estimativa de superávit. Assim aconteceu em todos os últimos anos. A
diferença é que, nos anos passados, esse dinheiro ficava na conta única do Tesouro e servia
para abater a dívida bruta, gerando a dívida líquida e tal. A partir do ano que vem, nós
realizaremos esse gasto. Apurado o excesso de superávit firmado, poderemos alocar esses
recursos para gastos adicionais àqueles que já estão previstos na peça orçamentária. Ou
seja, não houve maior ou menor despesa do Poder Executivo este ano por conta disso. Este
é o próprio exercício que a Secretaria do Tesouro e seus técnicos fizeram durante todos
esses anos para prover os recursos necessários ao superávit. O fato novo são os 3 bilhões de
reais a mais para saneamento. Não é pouco, é algo significativo.

Servidores. Está inscrito na proposta de lei orçamentária que o volume de recursos
disponível é de 5,4 bilhões de reais, com a destinação redigida no relatório por mim
elaborado: gastos com restruturação de carreira, novos servidores, benefícios e revisão
salarial.

De acordo com a proposta orçamentária, o Poder Executivo fixou inicialmente como
parâmetro de discussão da revisão geral do ano que vem 1,5 bilhão de reais, mas informou-
nos que a revisão salarial será objeto de ampla negociação das entidades representativas
dos servidores com a mesa permanente de negociações instalada pelo Gabinete Civil da
Presidência da República.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Neste momento o orçamento é 1,5 bilhão
de reais.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Para revisão.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Para revisão.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Reforma tributária. O critério que eu utilizei

para incorporar ou não à peça orçamentária resultados de matéria apreciada pelas Casas do
Congresso Nacional foi acolher aquilo que esteja absolutamente definido, de maneira clara e
inquestionável, pelas duas Casas. No que diz respeito à matéria tributária, a desoneração de
máquinas e equipamentos e a desoneração de IPI de bens de capital foram definidas pela
Câmara e ratificadas pelo Senado, portanto incorporadas.

Fundo de Desenvolvimento Regional. Incorporamos a parcela que veio no projeto
original.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Mas não é o total.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - O problema é que o Fundo de Desenvolvimento

Regional foi alterado pelo Senado, voltará a esta Casa e ainda será objeto de
regulamentação. É absolutamente impossível para este Relator saber qual será o volume de
dispêndio com o Fundo, porque não há menção a isso, e a redação não é clara, Deputado.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O aumento do Fundo de Participação dos
Municípios seria possível, sim. Foi um aumento de 1%.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - O FPM está decidido pelo Senado, mas não por
esta Casa, ainda. Então vale o nosso critério.

COFINS. Incorporamos tanto o projeto original como as alterações da Câmara,
porque a COFINS está vigendo, ela é lei. Foi esse o critério utilizado por este Relator. Tudo
aquilo que está vigendo foi incorporado ao relatório final.  Suponho que os recursos
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adicionais relativos ao FPM sejam apreciados no ano que vem. Se forem aprovados pela
Câmara dos Deputados, o que é muito provável, o Poder Executivo terá de incorporá-los em
seus gastos, ou dando conta de algum excesso de arrecadação ou realizando os cortes
necessários.

CIDE. A decisão do Supremo Tribunal Federal determina textualmente,
interpretando o que está na lei, que os recursos da CIDE só poderão ser utilizados para
gastos com transporte, meio ambiente e regulação dos preços de petróleo. Dispõe ainda a
decisão do STF que o Poder Executivo poderá eventualmente não gastar os recursos da
CIDE, mas, se vier a gastá-los, terá de fazê-lo observando essa determinação. É assim que
estamos procurando trabalhar. Ou seja, não é problema haver recursos da CIDE na reserva
de contingência. Isso já é prática desde o Governo passado, e fica mantida neste relatório,
porque prover a reserva não é problema, o problema é gastar com fins diversos daqueles
definidos no projeto de lei.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - V.Exa. poderia depois nos informar se
tudo que é Fonte 111 é CIDE?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Isso.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O que é essa Fonte nº 111 e o que foi

destinado?
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Usos da Fonte 111. Perfeito.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - A que foram destinados os recursos da

Fonte 111?
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Vamos procurar identificá-los. Vou pedir ao

pessoal da Consultoria que gere esse relatório.
Bem, sobre a indagação do Senador Jonas Pinheiro, o Presidente já falou.
A Deputada Raquel questionou essa história do FNDE. Não pude incorporar pelas

mesmas razões. O que acontece é que há uma lei em vias de ser sancionada e dúvidas sobre
se cabe ou não ao Poder Executivo Federal dispor desses recursos adicionais do FNDE. Isso
terá de ser objeto de regulamentação e de definição clara por parte da Justiça. Com relação
aos recursos adicionais, eu não disporia de mais 70 bilhões de reais. O que pudemos dispor
até agora foi disso. Vamos ver se na fase dos destaques conseguimos dar uma melhorada
nessa área, diante da importância que tem o ensino fundamental. Sei do apreço que V.Exa.
tem pelo setor, mas, lamentavelmente, creio que não será desta vez ainda que chegaremos
ao montante de recursos desejável. Mas já dá para melhorar bastante.

Deputado Sérgio Miranda, a intenção no que diz respeito aos recursos do Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações é aquela mesma que V.Exa. entendeu.
Tomamos a decisão de manter a vinculação dos recursos. A idéia é que os recursos do FUST
não sejam esterilizados para outros gastos. Seu uso deve ser aquele definido na legislação
que o criou.

Sobre as indagações dos Deputados Luiz Carreira e José Rocha acerca da
distribuição dos recursos da Saúde, Média e Alta Complexidade e Piso de Atenção Básica,
como eu disse na minha exposição, é propósito deste Relator acolher o pleito. Já solicitei um
primeiro estudo, que está bastante bom. É um estudo ousado. A parcela reservada ao
Ministério seria menor do que a tradicional. Em vez dos 170 milhões de reais, vamos
trabalhar na faixa dos 70 milhões ou 80 milhões de reais apenas e distribuí-los da melhor
maneira possível, promovendo a equalização per capita no âmbito nacional e diminuindo
bastante a variação per capita entre os Estados da Federação. Vamos discutir essa questão
na fase dos destaques.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Ilustre Relator, encontra-se em suas mãos uma
proposta elaborada pelo Secretário de Saúde da Bahia. Eu gostaria que V.Exa. a utilizasse
da melhor maneira possível.
 O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Vamos examiná-la.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concluída esta parte, concedo a
palavra ao Deputado Gilmar Machado, para explicar o acordo pendente com o Deputado
José Rocha.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o
Deputado José Rocha tem um requerimento que propõe o adiamento por 12 horas do início
da discussão.

Deputado José Rocha, nós havíamos feito anteriormente um acordo sobre 2 projetos
da Bahia. Para o primeiro já houve o empenho, e para o segundo nós fechamos há pouco
um entendimento com o representante do Ministério dos Transportes, que pode confirmá-lo.

Faço um apelo a V.Exa., lembrando que honramos a nossa parte no acordo feito na
reunião anterior e também neste último. Peço a V.Exa. que retire o requerimento. O
compromisso feito anteriormente está valendo e será honrado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José

Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.

Parlamentares, honrando compromissos assumidos durante a votação do PL nº 49, não
tenho por que manter esta solicitação. Retiro o requerimento, mas frisando o compromisso
publicamente assumido pelo Deputado Gilmar Machado em nome do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Mesa agradece ao Deputado
José Rocha a compreensão.

Passaremos agora à discussão do relatório.
Com a palavra o Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lembro aos oradores que serei

rigoroso na marcação do tempo, dado o número de inscritos para discutir o relatório.
O prazo para destaques está aberto. Aqueles Parlamentares que quiserem defender

logo seus destaques podem fazê-lo, mas na hora da discussão dos destaques não mais
usarão a palavra.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Só por uma questão de procedimento, Sr.
Presidente, eu quero saber de V.Exa. se em algum momento suspenderemos a reunião para
almoço. Podemos estabelecer um horário para isso?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Goldman, nós tínhamos feito

um entendimento. Já fizemos essa experiência. Se pararmos agora, depois vamos ser
sacrificados na madrugada. É melhor avançar já, quando todos estão chegando dos
Estados, descansados depois de um fim de semana. Tivemos a sexta-feira, o sábado e o
domingo para ler melhor o relatório. Melhor seguir adiante, para não sacrificarmos demais a
madrugada. Tenho certeza de que a Comissão vai preparar um lanche muito bom. Enquanto
um está falando, os outros se alimentam, e assim evitamos ficar aqui até 4h, 5h da manhã.
Este é o apelo que faço a V.Exa.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, nós podemos começar a
discussão agora, não é problema, mas eu prescindo das benesses do Governo para me dar
um lanche. Eu não quero não. Lanche eu como em casa. Quero almoçar normalmente,
como gente, até porque vamos ter de passar a noite aqui. Provavelmente vamos ter de rodar
a noite. Um pouquinho de ordem é importante que nós mantenhamos. Mas vamos começar
a discussão, depois nós decidimos sobre o intervalo.

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Wilson
Santiago.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, observando o relatório geral
e o voto do Relator, apesar de os volumes serem um pouco grandes, pode-se identificar
alguma coisa em relação aos Estados da Federação.
 No Volume 1, o Relator-Geral voltou-se mais para as obras com indício de
irregularidade. Na relação feita por S.Exa. não ficou claro que obras poderão receber
recursos. A lista está nas mãos de todos os companheiros desta Comissão.

No Volume 2, em que o Relator-Geral acolhe os pareceres dos Relatores-Setoriais e
as sugestões do Comitê de Emendas, identificamos alguma desproporção no que se refere
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aos Estados mais pobres da Federação. Não podemos deixar de registrar que a Paraíba não
se sente satisfeita com as sugestões do Comitê de Emendas e com os relatórios setoriais. Por
ser um dos Estados pobres da Federação, a Paraíba sente-se prejudicada, a despeito dos
destaques que apresentamos a fim de que as distorções e injustiças cometidas sejam
corrigidas e a Paraíba seja mais bem contemplada no relatório geral.

Sr. Presidente, pedimos atenção aos membros da Comissão. Esta desatenção
dificultará muito a discussão. Se o Relator não puder ouvir, não adianta falar. Refiro-me aos
companheiros que conversam muito, paralelamente, sobre este relatório.

 Outro ponto são as despesas por programa, que não estão levando em conta a
miséria em que vive o Nordeste brasileiro, cuja maioria dos Estados está em situação de
calamidade pública, por falta de chuva. A Paraíba continuará sendo prejudicada se V.Exa.
não for justo, Sr. Relator. Mas tenho certeza de que o será no relatório final. Já
apresentamos nossos destaques a V.Exa. e à Comissão.

Sr. Presidente, no que se refere às despesas com os Estados, ao repasse aos Estados,
também identificamos algumas injustiças com a Paraíba. O índice de pobreza dos Estados
da Federação precisa ser levado em conta, sob pena de continuarmos mantendo esta
disparidade entre os Estados ricos e os Estados pobres.

Sr. Relator, volto ao Volume 2, onde estão inclusos os relatórios setoriais acatados
por V.Exa., além de algumas sugestões do Comitê de Emendas. Achamos que houve muita
injustiça com a Paraíba. Estados como Rondônia, Roraima, Acre, Amapá e tantos outros,
apesar de seus índices de pobreza serem inferiores aos da Paraíba, foram mais bem
contemplados nos relatórios setoriais.

Sr. Relator-Geral, pedimos a V.Exa. que, depois da acolhida ou não dos destaques,
considere os índices de pobreza e faça com que a Paraíba seja mais bem tratada.

No que diz respeito à educação, identificamos que vários Estados da Federação,
como Bahia, Minas Gerais, Rondônia, São Paulo, Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do
Norte, receberam quase 100% a mais dos recursos destinados a universidades federais.
Apelamos para V.Exa. a fim de que corrija essa distorção e dê o mesmo tratamento à
Paraíba.

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Concedo a palavra ao Deputado Walter

Pinheiro. (Pausa.) Ausente.
Concedo a palavra ao Deputado Roberto Balestra. Dispõe S.Exa. de 5 minutos.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, eu gostaria de falar logo

mais, porque estou aguardando um levantamento de que precisarei para argumentar com o
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Concedo a palavra ao Deputado Paulo
Kobayashi. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Deputado Carlos Nader. Dispõe S.Exa. de 5 minutos.
O SR. DEPUTADO CARLOS NADER - Sr. Presidente, Relator Jorge Bittar, Sras. e

Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, meus cumprimentos.
Sr. Relator, informo a V.Exa. que apresentei o Destaque nº 00421, referente à

adequação do pátio de manobras da cidade fluminense de Barra Mansa, Município que lhe
deu alguns votos, na dobradinha com a Deputada Estadual Inês Pandeló. O competente
Relator José Borba não pôde atender ao Município de Barra Mansa. Solicito, portanto, a
V.Exa. que acolha o meu destaque. O valor é de 30 milhões de reais. V.Exa. não é Deputado
só da Capital do Estado do Rio de Janeiro, representa também o interior. Associo-me a
todos os Deputados do Rio de Janeiro nos destaques da Deputada Laura Carneiro, do
Deputado Rodrigo Maia, do Deputado José Divino, do Deputado André Luiz, da Deputada
Elaine Costa. Espero que V.Exa. se sensibilize e recomponha esses recursos. O Estado do
Rio de Janeiro foi realmente muito prejudicado.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Antes de passar a palavra ao próximo

orador, esclareço ao Plenário que os procedimentos adotados pela Comissão indicam que o
Parlamentar que não estiver presente no momento em que for chamado, conforme
orientação da assessoria, perde a vez.
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Concedo a palavra ao Deputado Jovair Arantes.
  O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, quero apenas parabenizar o
Sr. Relator pela postura democrática. Como coordenador da bancada de Goiás, devo dizer
que meu Estado optou por discutir os destaques no momento oportuno. Estamos satisfeitos
com o que estamos vendo até agora. Há algumas correções a fazer, mas, no geral, Goiás
sente-se contemplado de forma razoável. Vamos discutir na fase dos destaques as
recomposições que ainda precisam ser feitas.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Concedo a palavra ao Deputado
Eduardo Gomes, por até 5 minutos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Obrigado, Sr. Presidente, Senador João
Ribeiro, representante do meu Estado e coordenador da nossa bancada nesta Comissão.

Sr. Relator, Deputado Jorge Bittar, em primeiro lugar parabenizo V.Exa. pelo
trabalho de consolidação e apresentação do relatório geral. Tenho apenas duas observações
a fazer.

Primeira. É consenso em nossa bancada a apresentação de destaques para obras
estruturais do Estado do Tocantins, as quais beneficiam uma região estratégica para o
Brasil, projetos de dimensão nacional que sempre tiveram a colaboração do Governo do
Estado. Assim era no Governo passado, com o Governador Siqueira Campos, assim é hoje,
na gestão do Governador Marcelo Miranda. O Estado do Tocantins sempre foi parceiro nas
obras nacionais, em contrapartida aos esforços da sua bancada federal, por entender que
esse é o melhor critério a seguir.

Nobre Relator-Geral, a outra observação faço em nome da Comissão de Legislação
Participativa.

Nos últimos 2 Orçamentos, foram aprovadas emendas de Comissão para a Comissão
de Legislação Participativa. No ano de 2002, o valor de 37 milhões e 50 mil; no ano de 2003,
uma soma de 37 milhões 742 mil.

Uma discussão havida no Comitê de Consolidação de Emendas suscita dúvidas
quanto à prerrogativa da Comissão de Legislação Participativa para apresentar emendas.
Ora, nobre Relator, nós entendemos que as emendas oferecidas pela Comissão de Legislação
Participativa têm razão de ser, porque se igualam às outras Comissões em termos de
quantidade. Não é bom para o Orçamento que seja prejudicada uma Comissão que se
reuniu, definiu critérios e aprovou por unanimidade, entre cerca de 80 emendas sugeridas
por entidades nacionais, 5 indicações. Peço a atenção do nobre Relator-Geral para esta
questão, pois esta Comissão ainda não tem conhecimento da interpretação e do critério
utilizado pela Comissão de Legislação Participativa. Os Deputados se reuniram, as
entidades se manifestaram, as emendas foram aprovadas e consideradas pela maioria dos
Relatores das áreas especificas. Para nossa surpresa, estamos tendo de recorrer ao bom
senso do Comitê de Emendas e do Relator-Geral. Para melhorar o procedimento da
Comissão na apresentação de emendas para o próximo Orçamento, é necessário entrarmos
num acordo e aprovar pelo menos algumas dessas emendas. Está aqui o Deputado
Leonardo Monteiro, que tem um destaque a defender, e o Deputado Eduardo Barbosa, que
apresentou emenda para a APAE. Não podemos deixar que, por causa de uma interpretação
que ainda não está fechada, essas entidades sejam prejudicadas. A Fazenda Esperança, por
exemplo, realiza um bom trabalho em mais de 20 Estados, e teve sua pretensão
compreendida pela Comissão de Legislação Participativa.

Recorremos ao Relator-Geral e ao Comitê de Emendas no intuito de ver aprovada
essa nossa solicitação.

Muito obrigado e parabéns pelo trabalho, nobre Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - O próximo e último orador inscrito

neste bloco é o Deputado Wasny de Roure. Depois de S.Exa. falará o Relator, para responder
aos questionamentos desses 5 Parlamentares.

Eu havia dito que quem não estivesse presente perderia a vez. Esclareço: perde a vez,
mas não perde o direito de se inscrever para falar no final.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Relator, desejo cumprimentá-lo por duas razões principais. V.Exa. está tendo o

privilégio de relatar um projeto de Orçamento numa realidade bem mais promissora. Isso é
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notório. Até os adversários políticos do nosso Governo reconhecem a eficiência na condução
da política macroeconômica, não desconhecendo naturalmente as responsabilidades da
contenção orçamentária, que danificou seriamente vários projetos sociais, numa tentativa
de permitir que este País readquira o equilíbrio. Felizmente conseguimos alcançar um
superávit extremamente significativo.

Destaco o salário mínimo. V.Exa. já aponta a possibilidade de alcançarmos um
crescimento de 5% no salário mínimo, mas, com toda a certeza, Sr. Relator, a maior
conquista do trabalhador que recebe salário mínimo — nossos adversários utilizaram esta
tese até recentemente, quando Fernando Henrique era Presidente — foi o declínio da taxa
inflacionária, ocorrida sobretudo na primeira etapa daquele Governo. Agora conseguimos
descê-la a menos de 2 dígitos. Isso deve ser comemorado sobretudo por aqueles cujo
orçamentário é substancialmente dedicado à sobrevivência da própria família.

Deputado Jorge Bittar, quero registrar uma solicitação da Procuradoria-Geral do
Trabalho — infelizmente não houve uma emenda, e sim uma solicitação da Procuradoria, na
forma do ofício — acerca de 7 milhões de reais destinados ao combate do trabalho infantil
escravo, que ainda atinge números extremamente constrangedores para os que lutam pela
extirpação dessa prática. Faço um apelo a V.Exa. Trata-se de trabalho proposto pelo
Ministério Público Federal, uma ação do Judiciário em prol da erradicação do trabalho
escravo.

Outro ponto. Os recursos apontados para o Entorno do Distrito Federal são
extremamente precários, e o Distrito Federal, para manter uma boa qualidade de vida,
depende da política de saneamento para o Entorno. Há a previsão de cerca de 5 milhões de
reais. Apelo para V.Exa. a fim de que aumente esse valor, o que poderá proporcionar melhor
qualidade de vida para a nossa população.

Como a maioria sabe, o Entorno do Distrito Federal é composto de Municípios dos
Estados de Goiás e de Minas Gerais.

Sr. Relator, eu gostaria de destacar também a necessidade de um programa esportivo
no âmbito do Distrito Federal. Nos assentamentos a população não só tem baixa qualidade
de vida, como sofre com a falta de alternativas de trabalho e de lazer para a juventude. O
Distrito Federal, sem dúvida nenhuma, recebe um altíssimo contingente populacional de
outros Estados, particularmente do Nordeste.

Por fim, eu diria que esta é a oportunidade de melhorarmos os recursos para a
drenagem na cidade-satélite de Ceilândia, de quase 500 mil habitantes. Ceilândia é
extremamente importante no Distrito Federal. A canalização de nascentes, nas quais são
despejados resíduos sólidos, é uma luta particular nossa, mas foi assumida pela bancada
do Distrito Federal como projeto de grande interesse de todos.

São essas as minhas considerações. Concluo parabenizando o Relator não apenas
pela condução transparente e democrática dos trabalhos e na apresentação do relatório,
com o apoio dos Comitês constituídos, mas sobretudo pela capacidade de absorver
contribuições das mais diferentes bancadas que compõem o Congresso Nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Com a palavra o ilustre Relator,

Deputado Jorge Bittar, para responder aos 5 primeiros questionamentos. Faremos blocos de
5 inscritos.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Srs. Relatores-Setoriais, em
primeiro lugar refiro-me à intervenção do Deputado Wilson Santiago, da Paraíba, que indaga
sobre obras que poderão receber recursos do Orçamento. Quanto a esse particular, a
legislação é muito clara. Só podem receber recursos obras que estejam em condição normal,
ou seja, que não façam parte do rol das consideradas irregulares, por decisão nossa.

Outra questão levantada pelo Deputado diz respeito à distribuição de recursos entre
os Estados. Devo esclarecer que, na primeira rodada de reuniões com as bancadas, com
representantes de todas as Unidades da Federação, procuramos construir uma referência.
Se não houvesse um critério, jamais seria possível algum tipo de acordo. Haveria sempre
demandas adicionais.

Todos sabem que trabalhar com os critérios tradicionais é muito complicado. Por
exemplo, construir várias tabelas de critérios para discussão com o Comitê de Emendas, ou
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distribuir os recursos de forma diretamente proporcional à população dos Estados e
inversamente proporcional à renda per capita. Essa seria uma possibilidade interessante.
Ou seja, Estados mais populosos e Estados mais pobres receberiam mais. Porém, ao aplicar
essa norma numa distribuição nacional, vimos que ela gerava muitas distorções. Os
Estados mais ricos, ainda assim, seriam mais beneficiados. Então, optamos pelo caminho
da sabedoria política desta Casa e adotamos como referência a forma como nos últimos 4
anos esta Casa legislativa distribuiu os recursos entre os Estados, com a preocupação de
dar aos Estados menores um aporte de recursos um pouco maior, para manter certo
equilíbrio federativo.

O Comitê de Emendas, aqui representado pelo Deputado João Leão, trabalhou
seguindo essa referência. Analisou a situação de todos os Estados a partir do projeto de lei e
dos relatórios setoriais, para, nessa primeira rodada, encontrar um equilíbrio para que
aquele critério fosse observado na fase dos destaques. Nessa  primeira rodada procurou-se
dar uma equilibrada, para que aquele critério fosse observado.

O Deputado João Leão, que representa o Comitê de Emendas, está muito atento a
essa questão. Haverá conversas com representantes dos Estados. Vamos distribuir os
recursos de maneira muito criteriosa, fazendo os ajustes necessários, com reconhecimento
do empenho parlamentar, da representatividade de todos que aqui estão. Estou atento
particularmente à situação da Paraíba, mas vamos tratar todos os pleitos com o carinho e a
seriedade que merecem.

O Deputado Carlos Nader, do Estado que também tenho a honra de representar,
levanta uma questão absolutamente procedente. Conheço bem a situação, porque bato
muita perna pela área do chamado pátio de manobra. Isso existe em muitas cidades do
Brasil.

Quando a linha férrea passa pelo centro da cidade, com o passar do tempo surge um
transtorno imenso. É o caso de Barra Mansa, importante entroncamento ferroviário, cidade
industrial de porte médio que tem crescido muito. Vamos examinar o caso com o carinho e a
atenção que ele merece, considerando a importância do investimento, mas também a
disponibilidade de recursos.

O Deputado Jovair Arantes faz algumas considerações de caráter geral, com as quais
concordo, e menciona a distribuição de recursos para a irrigação. Ele já havia conversado
comigo sobre a necessidade de se promover um equilíbrio regional na distribuição de
recursos para a irrigação. Estaremos atentos a esse ponto na fase dos destaques.

O Deputado Eduardo Gomes enumera as prioridades para o Tocantins, seu Estado.
O Comitê de Emendas saberá ouvir com atenção um Deputado tão representativo e
combativo. O Deputado também levanta o problema da Comissão de Legislação
Participativa. Esse é um problema, porque, rigorosamente, o Regimento da Casa estabelece
para as Comissões determinadas atribuições, e elas devem apresentar emendas que versem
sobre temas correlatos à sua competência. Ou seja, a Comissão de Saúde e Seguridade, por
exemplo, deve apresentar emendas que digam respeito a essas áreas. A Comissão de
Legislação Participativa, em tese, deveria sugerir temas participativos. É disso que ela trata.
No entanto, diante do apelo do Deputado Eduardo Gomes, e tendo em vista o precedente, o
tratamento que vem sendo dado às propostas dessa Comissão, o Comitê de Emendas vai
tentar equacionar o problema.

O Deputado Wasny de Roure fez comentários acerca da trajetória da economia
brasileira, que procurei destacar em meu relatório. Tentei não ser ufanista. O fato de ser eu
um Deputado da base governista não deve servir de estímulo para considerações
inconsistentes. Afinal de contas, a economia e a vida se encarregam de desmontar discursos
exageradamente ufanistas, descolados da realidade.

Afirmei em meu relatório, a meu ver de forma ponderada, que a economia está numa
trajetória positiva. Acho que o Governo acertou em sua estratégia macroeconômica, e isso
reconhecem até alguns economistas da Oposição, como disse o Deputado Wasny de Roure.
A situação no Brasil era muito delicada, a economia seguia uma trajetória difícil, há 3 anos
sem crescimento, agravada pela situação recente. Conseguimos, em alguns meses,
reequilibrá-la.
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É importante lembrar que a Argentina viveu um processo de perda de PIB. O PIB
argentino ficou negativo e o país perdeu capacidade produtiva. Nós crescemos menos do que
esperávamos, mas ainda assim crescemos um pouco. Menos mau.

Não há dúvida de que a economia brasileira está numa situação significativamente
melhor do que a do começo do ano. Como eu já disse, o setor externo da economia está bem
e temos saldo positivo na balança comercial. Teremos quase 4 bilhões de saldo em contas
correntes. O acordo com o FMI prevê recursos para que o Brasil possa enfrentar os
problemas internacionais que pairam por aí.

Por exemplo, fala-se na possibilidade de a economia americana entrar novamente em
crise, dados seus déficits gêmeos, interno e externo. A economia americana não pode ser
financiada eternamente à custa do mundo, o que acontece pelo fato de o dólar ser a moeda
predominante. O dólar estar perdendo valor em relação ao euro, e isso provoca desequilíbrio
no sistema financeiro internacional. O Brasil tem de estar preparado para a possibilidade de
novas oscilações no mercado. Não estamos totalmente imunes a elas, mas estamos muito
melhor que no passado.

Do ponto de vista dos parâmetros macroeconômicos, conforme disse o Deputado, a
inflação baixa tem significado enorme sobretudo para as camadas de menor renda da
população, para aqueles que ganham salário mínimo. Estamos sabendo construir essa
cultura em nosso País.

Ano que vem teremos quase 12 bilhões de reais para novos investimentos, o que não
é pouco comparado a este ano, quando investimos apenas 4 bilhões — refiro-me a recursos
diretos do Orçamento. E teremos mais 3 bilhões para saneamento, fora o dinheiro de
BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Fundo de Garantia, FAT. Enfim, 2004 será um
ano significativamente melhor para todos, e isso nos dá a confiança de que o Orçamento
será efetivamente bem executado.

Os recursos destinados ao combate do trabalho escravo e infantil, ação do Ministério
Público Federal, são realmente escassos, como S.Exa. sabe. Essa é uma missão
absolutamente estratégica, de fundamental importância. Procuraremos, na fase dos
destaques, melhorar um pouco a dotação do Ministério, para que esse trabalho possa ser
levado adiante.

Finalmente, as emendas do Distrito Federal. Anotei com atenção as questões
relativas a saneamento e drenagem, entre outras. Procuraremos, criteriosamente, com a
ajuda do Comitê de Emendas, fazer as adequações necessárias.

Essas são as minhas observações.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Passaremos agora ao próximo bloco.
Com a palavra o Sr. Deputado João Leão. S.Exa. dispõe de 5 minutos para discutir o

relatório.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Nem vou precisar de todo esse tempo.
Em primeiro lugar, quero dizer que sou testemunha do trabalho do Relator. Toda a

Comissão sabe que S.Exa. e os Comitês de Emendas e de Despesas passaram horas e horas
debruçados sobre esse relatório. Diversas vezes, com a participação do Deputado Walter
Pinheiro e de grande parte dos membros desta Comissão, entramos madrugada adentro
trabalhando para finalmente chegar a bom termo.

Meu caro Relator, trago uma demanda da Bahia: a reposição dos créditos cortados
do Ministério da Integração referentes a projetos de irrigação. Para que V.Exa. tenha uma
idéia, Sr. Relator, o projeto Baixio de Irecê, considerando-se a média dos recursos alocados
nos últimos 7 anos, levará 70 anos para ser concluído. Isso é terrível.

O novo Governo está aí, com novas propostas. Não podemos deixar que grandes
projetos de desenvolvimento da região do São Francisco fiquem fora das prioridades.

Outra questão importante são as rodovias do meu Estado, que passam por um
processo de deterioração muito grande. O Sub-Relator da área cortou alguns recursos, no
intuito de arrumar seu relatório.

Estamos pedindo a V.Exa., Sr. Relator, a reposição das verbas cortadas destinadas a
rodovias.

Outro aspecto de suma importância. Esta Comissão tem conhecimento de que, por
tradição, eu defendo o projeto Brejos da Barra, na região do São Francisco. A Comissão sabe
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da parceria da CODEVASF com o Ministério do Exército. Estamos construindo moradias
para pessoas que moram em casas com parede de palha e piso de terra. Ainda falta
construir mil casas, mas já construímos, Deputada Laura Carneiro, com a sua ajuda, com a
ajuda desta Comissão, 517 casas e 180 quilômetros de estrada.

Essa obra é o verdadeiro Fome Zero. O Governo Lula vai ter a grande oportunidade
de transformar uma região que vive à parte do grande desenvolvimento que este País
alcançará. Da forma em que está não podemos continuar.

São pequenas as coisas que a Bahia quer. Este seu modesto colaborador, meu caro
Relator, gostaria, de público, de dar a V.Exa. os parabéns pelo grande relatório que
apresentou.

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

S.Exa. Não está presente.
(Não identificado) - Sr. Presidente, o Deputado Ricardo Barros está agora no Comitê

de Emendas, para onde estou me encaminhando a fim de fazer a análise geral do
Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Eduardo Sciarra. (Pausa.)

Também não está presente S.Exa.
Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Obrigado, Sr. Presidente.
Meu caro Relator, Deputado Jorge Bittar, quero inicialmente parabenizá-lo pelo

esforço no sentido de melhorar a proposta do Governo, que efetivamente não prioriza as
áreas de educação e saúde — V.Exa. já fez algumas correções — nem os investimentos em
infra-estrutura. No entanto, Sr. Relator, eu não poderia deixar de manifestar minha
preocupação — e até certa indignação — com o resultado final do relatório. Refiro-me à
página 41, GND 4, dos Investimentos, exatamente à distribuição dos crescimentos.

Na Região Nordeste, por exemplo, a Bahia teve o menor acréscimo entre o PL nº
031/03 e o substitutivo apresentado por V.Exa. — apenas 46% —, enquanto Sergipe teve
179%, o Rio Grande Norte teve 174%, o Piauí teve 114%, Pernambuco teve 184%, o
Maranhão teve 122% e o Ceará, 87%. Não posso entender o critério utilizado para essa
distribuição, que faz com que nosso Estado fique sensivelmente abaixo da média da
distribuição feita tanto pelos relatórios setoriais quanto por V.Exa., já no substitutivo. Essa
situação tem de ser revista.

Por outro lado, eu gostaria de frisar, mais uma vez, que o critério de distribuição per
capita do MAC/PAB do SUS é injusta com o Estado. Na proposta feita pela Frente
Parlamentar da Saúde, a Bahia ficou na segunda pior posição. Essa decisão não nos deixa
confortáveis para votar a favor do relatório. A Bahia está substancialmente prejudicada.
Espero que o Deputado João Leão, que tantos elogios fez a V.Exa., analise esses dados antes
de avalizar o que está sendo feito em detrimento do nosso Estado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, quero parabenizar o Relator

e esta Comissão pelo esforço despendido. Algumas vezes foi necessário varar a madrugada
trabalhando.

É importante enfatizar o que disse o Deputado Jorge Bittar: mesmo sendo da base do
Governo, o Relator do Orçamento não pode cometer ufanismos — não vou dizer
irresponsabilidades para usar o mesmo termo do Deputado Jorge Bittar —, como muito se
viu ao longo da história deste País. Não podemos apontar algo que não tenha possibilidade
de realizar-se.

O trabalho feito este ano revela o esforço de detectar receitas. Por exemplo: o
investimento de 11 bilhões em crescimento, a possibilidade de que se trabalhe o reajuste do
salário de mínimo de forma mais consistente e responsável. Esse é o detalhamento para
podermos bem encaminhar a execução orçamentária. Não há execução orçamentária plena
se a construção do Orçamento é feita de forma fictícia, se ele está recheado de propostas
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supervalorizadas. Esse detalhamento sacramenta o papel do Relator-Geral, que,
obviamente, contou com a participação de todos nesta etapa.

Quero, porém, Jorge Bittar, levantar algumas preocupações, na perspectiva de
conseguir mudanças pontuais no relatório. Uma delas tem a ver com as bolsas concedidas
pelo CNPq. Houve até uma discussão um pouco acalorada no que diz respeito a essa área,
quando comparávamos valores designados para outros centros em relação a esse.

V.Exa. é profundo conhecedor da importância das bolsas para qualificação e
pesquisa. Estamos apresentando destaque para resgatar um valor que possibilite ao CNPq
trabalhar com outro perfil e dar um salto de qualidade. É um complemento o que estamos
solicitando ao Relator. O acréscimo seria de aproximadamente 6 milhões de reais. Ainda
haverá reuniões com as bancadas, mas eu chamaria a atenção para esse ponto,
importantíssimo para o País. Essa área é decisiva. V.Exa. está ao lado do Relator-Setorial do
tema, a quem peço compreensão para esse problema. S.Exa. pode nos ajudar.

Deputado Jorge Bittar, outra matéria que estou destacando tem a ver com o Tribunal
Superior Eleitoral e se aplica diretamente às urnas eletrônicas. O Tribunal tomou uma
decisão importante ao alterar padrões para 2004, com a introdução de um novo modelo de
urna. Houve a aceitação de mais ou menos 10% do valor que poderíamos considerar como
déficit para a aquisição desses equipamentos.

O ano de 2004 é eleitoral, e o TSE tem feito ao longo da sua trajetória no processo
eleitoral uma experiência que serve de modelo para outros países. Estamos fazendo um
destaque para recompor valores, uma vez que o parcialmente aprovado foi de 12 milhões de
reais. Estou me referindo só ao déficit, de 120 milhões, e não ao pleito total. Só 10% foram
atendidos. Eu chamaria a atenção de V.Exa., para que analise com sensibilidade e
compreensão essa reivindicação do TSE.

Por fim, eu gostaria de chamar a atenção do Relator para algo que tem a ver com o
Tribunal Regional Federal do seu Estado. No pleito inicial havia uma complementação a ser
feita. Apresentei, com a Deputada Laura Carneiro, um destaque para recompor os 10
milhões, dos quais só 2 milhões foram aceitos. O corte importa a impossibilidade de
expansão do Tribunal no Rio de Janeiro.
 Em relação à Bahia, Sr. Relator, estamos apresentando, em comum acordo com a
bancada, 6 pontos que consideramos cruciais: a obra do metrô de Salvador, que com 5
milhões fica impossível; recursos para a Universidade Federal da Bahia e recursos para a
Saúde, que foi tão priorizada, tanto o Fundo Nacional quanto a FUNASA, e itens que têm a
ver com irrigação e outras intervenções.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O tempo de V.Exa. está
esgotado.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Eu pediria ao Relator que desse atenção a
essas questões, decisivas para o nosso Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, nossa

intervenção diz respeito também à distribuição de recursos para o Estado do Paraná, que
entendemos ficou muito aquém do que é historicamente registrado.

 Solicitamos ao Sr. Relator que leve em consideração, quando da avaliação dos
destaques, o equilíbrio necessário para que a distribuição entre os Estados fique próxima
dos percentuais históricos, haja vista que os programas constantes do Orçamento precisam
ser executados.

É só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José

Divino.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIVINO - Sr. Presidente, Sr. Relator, na condição de um

dos coordenadores da bancada fluminense, venho dizer que nasceu no coração de todos nós
grande expectativa por ser Relator do Orçamento o companheiro fluminense Deputado Jorge
Bittar. Entretanto, com o decurso dos trabalhos da Comissão, só temos a lamentar.
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O Rio de Janeiro, segundo Estado que mais contribui para as receitas da União ao
longo dos anos, tem sido discriminado. O percentual de referência média da era FHC é
virtual, uma vergonha, se analisarmos os índices de repasses. No ano de 2002, o Rio de
Janeiro recebeu apenas 18 milhões, e, em 2003, menos de 3 milhões de reais, mas
participamos com quase 19% das receitas da União.

Convido o Relator a fazer uma visita ao interior do Estado pela BR-101 ou por
qualquer outra rodovia. Estão em estado precário, sem sinalização. A BR-101, sozinha, é
responsável por 39 mortes/mês no percurso entre Rio Bonito e a minha cidade de Campos
do Goytacazes. Mas nossas estradas têm tem apenas de reais 9,5 milhões previstos no
Orçamento. A ponte General Dutra está em estado de fadiga, está paralisada há mais de 15
anos, e sem irregularidades no TCU.

É de se lamentar que o Rio de Janeiro, apesar de contribuir com 83% do petróleo
nacional, não receba da União por aquilo que contribui.

E também fomos vítimas da ditadura, com a fusão dos Estado do Rio de Janeiro e da
Guanabara, feita para que o Governo estivesse menos presente numa região de 15 milhões
de habitantes.

Faço um apelo ao Relator a fim de que acate os destaques que apresentamos. Esses
9,5 milhões para 6 BRs do Estado do Rio de Janeiro são muito pouco. Só a BR-101 tem
mais de 300 quilômetros em estado precário, sem manutenção nenhuma, sem sinalização,
precisando de duplicação.

Também os Municípios pobres do noroeste da Baixada precisam de investimento em
infra-estrutura. O valor estabelecido é insuficiente para atender à demanda.

Para o arco rodoviário, outra prioridade do nosso Estado, e para o metrô o valor é
irrisório. Para o porto também foi concedido um valor muito pequeno. Enfim, o somatório de
recursos para o Estado do Rio de Janeiro é insuficiente.
 Também me preocupa a emenda regional para o Paraíba do Sul, rio que abastece
mais de 14 milhões de pessoas. Sou autor de Lei SOS Paraíba do Sul, que ainda não foi
aplicada por falta de recursos.

Espero que o nobre Relator, esperança do povo fluminense, dos Deputados e
Senadores fluminenses, faça justiça ao nosso Estado. Sem o Rio de Janeiro, o Brasil talvez
fosse mais pobre do que o Paraguai, porque seria um país dependente. Em sua política
internacional, o Brasil tem privilegiado vários países, mas discriminado entes federados, e o
mais discriminado, não tenho a menor dúvida, é o Estado do Rio de Janeiro.

Deixo meu protesto, não sem manifestar a esperança de que o Relator, pré-candidato
a Prefeito do Rio de Janeiro, acolha nossos destaques. O Rio de Janeiro está vivendo
grandes dificuldades.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o primeiro

Parlamentar a fazer uso da palavra nesta segunda rodada é este que está aqui ao meu lado,
o Deputado João Leão, que, com muito firmeza, defendeu seu Brejos da Barra, localidade já
por demais conhecida desta Comissão, em fotos. Lamentamos não conhecer fisicamente
Brejos da Barra. Vamos organizar uma visita da Comissão de Orçamento.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Patrimônio histórico da humanidade.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Eu falei brincando, mas o Deputado João Leão

faz um trabalho sério naquela região carente de recursos. Os investimentos são da maior
importância. O Deputado destaca novamente a necessidade de tratarmos com carinho essa
região do São Francisco, atendida, portanto, pela CODEVASF. Vamos procurar trabalhar
nisso.

Destaca também o Deputado João Leão aspectos referentes ao Ministério da
Integração e recursos para rodovias na Bahia, ambos atingidos por cortes.

A propósito da Bahia, há uma discussão proposta pelo Deputado Luiz Carreira e
mencionada pelo Walter Pinheiro acerca do tratamento recebido pelo Estado como ente
federado. Os Deputados Claudio Cajado e José Rocha também já haviam feito menção a
isso. Vamos tentar no Comitê de Emendas, que tem 2 baianos notáveis, fazer os devidos
ajustes, sem desequilibrar o pacto federativo, mas ao mesmo tempo oferecendo à Bahia o
tratamento que ela merece.
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À intervenção do Deputado Luiz Carreira tenho ainda a acrescentar que tentamos
fazer todas as correções que estavam ao nosso alcance. Algumas, de fato, não pudemos
resolver, por absoluta carência de recursos. Todos sabem a importância nacional do setor
Saúde. Seguramente o Ministério da Saúde terá o melhor Orçamento da sua história. Se
agora conseguimos realizar uma planilha com boa distribuição desses recursos no per
capita nacional, teremos um grande ano no que diz respeito à saúde pública.

Fizemos ajustes importantes nas áreas de educação vinculada à ciência e tecnologia,
ensino fundamental, universidades, bolsas do CNPq e educação profissional. O Deputado
André Luiz defende há muito tempo a Escola Técnica de Realengo. Aliás, há emenda da
bancada do Rio de Janeiro nesse sentido. Mas haverá mais recursos disponíveis,
nacionalmente, para o acolhimento de propostas desse tipo, que têm grande importância
sobretudo para as regiões mais carentes dos Estados brasileiros.

O Deputado Walter Pinheiro destaca nosso esforço no sentido de construir um
Orçamento mais realista. Apertado, é verdade; menor, mas executável, não aquele que
acaba sendo “cortável”. Os temas que o Deputado destaca merecerão nossa atenção, mas
volto a frisar a escassez de recursos.

Quanto às bolsas do CNPq, já conseguimos avançar. O Deputado Narcio Rodrigues,
que está abanando a cabeça, sabe que isso é importante. Vamos ver o que conseguimos
nesta fase da Relatoria-Geral. Sei da importância desse tema e da escassez de recursos na
área. Aliás, há escassez tanto no CNPq quanto na CAPES, mas só há emenda para o CNPq.

Quanto ao TSE, reconheço a importância das urnas eletrônicas e a necessidade de
investimentos para substituir ou modernizar as mais antigas. O problema, mais uma vez, é
a quantidade de recursos disponível. Vamos tentar alguma coisa, mas seguramente ainda
ficaremos abaixo do que pretende o Tribunal Superior Eleitoral. Lamento. Espero que, ao
longo do ano, com o superávit financeiro, à medida que haja excesso de arrecadação, sejam
apresentados projetos de lei para oferecer dotação complementar a essa área.

O Deputado Walter Pinheiro mencionou o Tribunal Federal de Recursos do Rio de
Janeiro e outros pontos importantes para a bancada da Bahia. Encaminho os pleitos ao
Comitê de Emendas, para que os trate com o carinho que merecem.

O Deputado Eduardo Sciarra fez algumas observações de caráter geral.
O Deputado José Divino fez duras críticas a este Relator. São imerecidas, Deputado

José Divino, porque recebemos uma herança e estamos limitados pelo projeto do Governo e
pelo que foi provido, em termos de recursos, pelos Relatores-Setoriais.

Houve confusão nos casos de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, porque se
misturaram os investimentos diretos do Tesouro com os investimentos das empresas
estatais, o que gerou grande distorção. No Rio de Janeiro, o peso de Angra 3; no Rio Grande
do Sul, o da Usina Termelétrica de Candiota. E há outras situações desse tipo. Vamos
corrigir essas distorções, e com isso esperamos liberar recursos para dar tratamento mais
adequado a questões prioritárias da bancada do Estado do Rio de Janeiro.

Anotei esses pontos e farei a recomendação ao Comitê de Emendas, para que
recomponha os recursos da bancada do Estado do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
André Luiz.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Estado do Rio
de Janeiro é o segundo maior arrecadador da União, porém é a décima quarta Unidade da
Federação no recebimento de recursos do Governo Federal. Mais de US$ 10 bilhões são
destinados a Brasília, e menos de 1 bilhão retornam ao Rio de Janeiro. Meu Estado não foi
atendido nessas emendas.

Parabenizo a Deputada Laura Carneiro, o Deputado José Divino, a Elaine, o Comitê,
que efetivamente procurou, de acordo com a demanda, atender as nossas súplicas.
 V.Exa. terá problemas no Rio de Janeiro, Deputado Jorge Bittar, com a sua
candidatura a Prefeito da Capital. Quem vai gostar disso é o César Maia, tenha certeza.

Eu queria que V.Exa. olhasse com mais carinho as nossas emendas. Apresentamos
diversos destaques, de extrema importância para o Estado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra à Deputada
Laura Carneiro.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, nobre Relator, não sei dizer
se o Prefeito César Maia vai reclamar, mas com certeza eu e os Deputados André Luiz e
Rodrigo Maia poderemos utilizar este Orçamento em campanha eleitoral.

Tenho certeza absoluta de que o Deputado Jorge Bittar, até porque esteve sentado
nesta bancada, ao meu lado, defendendo todas essas emendas em outras oportunidades, irá
alterar os valores do Rio de Janeiro.

A conta é simples, Sr. Presidente, nobre Relator. O Estado do Rio de Janeiro tinha
nos relatórios setoriais valor superior ao que tem agora: de 189 milhões de reais passamos
para 184 milhões, ou seja, perdemos 4 milhões.

Eu gostaria que o Deputado João Leão me ouvisse. Diferentemente dos outros
Estados, o dinheiro que o Rio de Janeiro recebeu para Angra 3 já era do orçamento do
Estado. Esses 65 milhões de reais, que agora são 25 milhões, foram alocados no orçamento
das estatais como investimentos no Rio de Janeiro. Isso significa dinheiro do Rio de Janeiro
para o Rio de Janeiro. Apenas houve uma realocação de recursos, com perda inicial de 25
milhões, e sem ganho.

Apresentamos alguns destaques em nome da bancada. O primeiro é sobre a questão
regional e envolve Rio de Janeiro, Espírito Santos, Minas Gerais e São Paulo — o
coordenador da Região Sudeste é do Rio de Janeiro, o Deputado Almir Moura. Ampliamos os
recursos para o PRODETUR Sudeste, que não existe. Bendito seja o Nordeste, porque lá pelo
menos existe o PRODETUR! O problema do Paraíba do Sul também é vital, e o Deputado
Jorge Bittar sabe disso.

Temos 3 destaques relacionados a tribunais. O Tribunal Regional Federal — caso
muito bem explicado pelo Deputado Walter Pinheiro — sofre com o sucateamento natural
das varas federais do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional do Trabalho pegou fogo, e hoje 5
Varas funcionam numa semana, na outra semana as outras 5 — um tribunal não pode
funcionar pela metade a cada semana.

O terceiro é o Tribunal Superior Eleitoral. V.Exa. deve ter recebido do Ministro
Sepúlveda Pertence ofício em que S.Exa. diz que para que 75 mil urnas eletrônicas
funcionem na próxima eleição são necessários 120 milhões de reais. Essa é uma emenda da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, o que confirma a
importância da matéria. O Tribunal Superior Eleitoral, Deputado Jorge Bittar, não pode
ficar sem condições adequadas para realizar a eleição do ano que vem.
 Também há no Estado do Rio de Janeiro o problema da Fundação Getúlio Vargas,
que não atende apenas ao nosso Estado, mas a toda inteligência nacional.

Apresentamos igualmente emenda para a recomposição de Angra dos Reis. V.Exa. se
lembra de que umas das nossas grandes bandeiras nesta Comissão — V.Exa. estava deste
lado na época — diz respeito ao metrô, em especial à Linha 3. Há duas emendas da bancada
solicitando recursos para o metrô. Não podem ser apenas 5 milhões para essa obra.

Destacamos também, como já disse o Deputado José Divino, pontos críticos das
regiões metropolitanas — região centro-sul, Baixada, São Gonçalo, lagoas de Araruama e
Piratininga —, principalmente no que diz respeito a saneamento. O arco rodoviário do
Estado é outro ponto, assim como a educação. V.Exa. citou o CEFET, mas também temos
de levar em conta as nossas universidades. Talvez seja o Rio de Janeiro um dos Estados
com maior número de universidades federais.

Sr. Presidente, nobre Relator, V.Exas. sabem que a bancada só conseguiu apresentar
este ano duas emendas para a Saúde, mas priorizou uma delas, a qual todos os Deputados
vão apoiar. Em relação a ela, apresentamos 4 destaques em decorrência de suas várias
funcionais e modalidades.

Há também a questão da Associação Fluminense de Reabilitação — ABBR , que
S.Exa. acompanha.

Nobre Relator, espero que V.Exa. tenha especial cuidado com a cidade do Rio de
Janeiro, não apenas por ser Deputado do Estado ou candidato a Prefeito. Não é possível que
tal cidade, que sediará o Pan-Americano, obtenha nas emendas de bancada apenas 16
milhões de reais. Há duas emendas: uma que se destina à construção do estádio olímpico,
orçado em 87 milhões de reais — e há apenas 7 milhões na emenda —, e outra à
TRANSPAN. V.Exa. sabe de sua importância, pois é uma via que vai interligar a Barra da



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

34

Tijuca, o Aeroporto do Galeão e o Aeroporto Santos Dumont, e talvez seja para todos nós a
marca da cidade do Pan-Americano.

V.Exa. tem justa pretensão, mas não sei se vai chegar à Prefeitura, pois dependerá
dos recursos que disponibilizará para o Estado, até porque o povo do Rio de Janeiro
cobrará. Não sei se será possível, mas V.Exa. terá, de qualquer maneira, de relatar em
programas de televisão do Rio de Janeiro os valores destinados às obras do Pan-Americano
— ressalvados os valores aquinhoados pelo projeto Rumo ao Pan —, que são um pleito da
Prefeitura do Rio de Janeiro.

Tenho certeza de que V.Exa., em relação aos Destaques de nºs 194 e 230, terá a
maior boa vontade. Eu ainda não vou brigar com V.Exa., até porque estou esperando a
divulgação dos valores, e estou certo de que irá analisá-los, não por ser fluminense — eu
sou flamenguista —, mas porque já sentou nesta cadeira e sabe da importância desses
recursos para o Estado do Rio de Janeiro. É a primeira vez que temos um Relator-Geral. A
bancada do Rio de Janeiro está depositando em V.Exa. toda a esperança. Será a redenção
do Estado, devido aos muitos anos de esquecimento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

Pedro Novais. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.

Parlamentares, deixarei os elogios ao relatório para depois. Infelizmente, nesta fase, não
posso tecer elogios ao relatório, já que a Bahia, do Orçamento de 2003 para o de 2004,
perde mais de 50% de recursos. Se considerarmos a proposta do Governo, na qual os Sub-
Relatores foram mais realistas do que o rei, a Bahia perde mais de 50% em relação a 2003 e
2004 e à proposta ora apresentada.

Nobre Relator, ilustre Deputado Jorge Bittar, todas as nossas esperanças estão
depositadas em V.Exa. para que minimize essa grande injustiça perpetrada contra a Bahia
pelos relatórios setoriais, que V.Exa. acaba de condensar em seu relatório-geral.

A Bahia tem um acréscimo de menos de 50%, considerando a proposta do Governo e
a ora apresentada; Alagoas, um acréscimo de mais de 100%; Ceará, um acréscimo de 100%;
Maranhão, mais de 100%; Paraíba, mais de 100%; Pernambuco, mais de 100%; Piauí, mais
de 150%; Rio Grande do Norte, mais de 150%; Sergipe, mais de 150%.

Então, a Bahia é o único Estado do Nordeste que está com menos 50% em relação à
proposta do Governo; todos os outros Estados do Nordeste estão entre 100% e 150%.

Ilustre Deputado Jorge Bittar, não podemos aceitar isso de maneira alguma. Os
Deputados da Bahia desta Comissão têm o compromisso de não permitir que essa situação
seja consolidada no relatório apresentado por V.Exa. Esperamos que corrija as maldades
inseridas nos diversos relatórios setoriais.

Temos 2 representantes no Comitê de Emendas e temos certeza de que o trabalho
será realizado no sentido de desfazer essa grande injustiça com o Estado da Bahia, não só
em relação à proposta orçamentária do Governo quanto ao aprovado em 2003, pois ela
perde 50% de 2003 para 2004, mas também 50% da proposta do Governo de 2004 para a
Relatoria-Geral.

Apelamos, então, para V.Exa. no sentido de que seja sensível e compreensivo e
resgate as enormes perdas que a Bahia está tendo na consolidação realizada por V.Exa.
Haveremos de recompor isso, sob pena de a Bahia não concordar com a aprovação deste
Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Júlio
Cesar.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.
Deputados, ao se analisar a composição das receitas, verifica-se que há o item
Transferências a Estados e Municípios. No item 2.1 FPE, FPM e o IPI-Exportação, V.Exa.
pula de 48 bilhões e 506 milhões de reais, da proposta original do Governo, para 50 bilhões
e 963 milhões, ou seja, existe o incremento de 2 bilhões e 456 milhões.

Sr. Relator, gostaria que fosse explicitado o que cabe desse aumento aos Estados e
aos Municípios, uma vez que todos assistimos a uma verdadeira guerra dos Governadores



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

35

com os Prefeitos na repartição das receitas, principalmente dos 2 tributos que constituem os
fundos constitucionais.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputado Júlio Cesar, V.Exa. está se referindo
a que trechos do relatório?

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Ao que foi projetado.
Segundo, Sr. Relator, quanto ao subsídio dos fundos constitucionais, que são

constituídos de 3% do IPI e do Imposto de Renda. Se houve incremento no total do Imposto
de Renda e do IPI, como justificar a queda de 77,2 bilhões na composição dos fundos
constitucionais?

Terceiro, Sr. Relator, gostaria que ficasse explicitado o que pertence da CIDE aos
Estados e aos Municípios, uma vez que há apenas a totalização de 1 bilhão, 867 milhões.
Até presumo que, destes, 25% pertencem aos Municípios.

Sr. Relator, quero reafirmar o que disse com referência ao relatório setori al o
Deputado Narcio Rodrigues sobre a redivisão dos recursos da educação, que foram tirados
das emendas coletivas das Comissões. O Comitê de Emendas retirou das Comissões 61
milhões e 292 mil reais, que não pertenciam às bancadas, e o redividiu com as bancadas,
excluindo 5 Estados. Isso aconteceu depois da equalização do Comitê de Emendas,
composto por ilustres colegas Deputados. Vi o incremento de até 5 milhões por bancada,
20% para outra, 15% para outra, e lamentavelmente o Estado do Piauí não tinha emenda no
setor Educação. Como foi uma equalização, não era possível acrescentar mais nada e foi
feita a posteriori, mas espero que sejam compensados pelo menos aqueles 5 Estados
excluídos da equalização.

Como Relator-Setorial, Sr. Relator-Geral, fiz os indicativos de acréscimos que julguei
necessários nas emendas e também na recomposição dos cortes que linearmente tive de
fazer em projetos importantes, tanto do meu Estado como de outros vários. Na conclusão do
relatório, depois das apreciações dos destaques, apresentei 5 Estado — Bahia, Goiás,
Pernambuco, Alagoas e Piauí — para recomposição desses cortes.

Por fim, Sr. Relator, apresentei vários destaques, entre eles um para apoio ao
desenvolvimento sustentável dos cerrados do Piauí, o que vai possibilitar o surgimento da
infra-estrutura voltada ao aproveitamento da grande fronteira agrícola do nosso Estado, e
também vários outros de interesse do nosso Estado, nas áreas de saúde, saneamento e
segurança pública.

Temos um destaque, Sr. Relator, com relação às entidades de ensino superior, que
V.Exa. elevou de 7 milhões para 34 milhões. Trata-se de uma emenda nacional. Apresentei o
Destaque nº 36, em que peço complementação de mais 50 milhões para as universidades
brasileiras.

Quero também reafirmar meu desejo, Sr. Presidente, de recomposição dos Platôs de
Guadalupe, do Projeto Marruá, mas, acima de tudo, do apoio ao desenvolvimento do cerrado
do Piauí, sobre o qual já fiz referência.

Solicito esses esclarecimentos, incluindo a repartição da receita.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Relator, V.Exa. já deu explicações à

Deputada Professora Raquel Teixeira a respeito do PROEP. Na verdade, ele já foi atendido
com 93 milhões. No entanto, quero ponderar que esta é a única oportunidade que tem a
União para concluir as obras em andamento. Passado este momento, o Ministério da
Educação não terá como atender a essa necessidade. E são mais de 100 obras em
andamento, em fase de conclusão.

 V.Exa. diz que não há mais recursos. Contudo, solicito maior esforço para que esse
valor chegue pelo menos a 110 milhões. Caso contrário, vão ficar muitíssimas obras
inconclusas por falta desses recursos. E todos sabemos que o Governo Lula tem como
prioridade qualificação, emprego e renda; se não houver qualificação, dificilmente S.Exa.
alcançará o grande objetivo de seu Governo, o pleno emprego.

Apelo para V.Exa. porque, só no meu Estado, são diversas obras em andamento que
precisam desses recursos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, nesta
rodada, tivemos a intervenção do Deputado André Luiz, do Rio de Janeiro, que, com muita
propriedade, deixou claro que seu Estado tem sido historicamente discriminado no
tratamento federativo. Isso é verdade. Houve uma série de questões, na história do nosso
Estado, que nunca se resolveram, desde que deixou de ser Capital Federal, quando havia
necessidade de recursos compensatórios e complementares, o que nunca ocorreu. Nos
últimos 2 ou 3 orçamentos, graças à ação da bancada do Rio de Janeiro, conseguimos
melhorar um pouco a situação, mas, mesmo assim, menos do que necessita o Estado.

Julgo ser correto o que argumentaram S.Exa. e a Deputada Laura Carneiro.
No que diz respeito ao tratamento das emendas pelo Comitê de Emendas, houve uma

imprecisão com referência aos recursos relativos a Angra 3: a compensação deveria ter sido
de 65 milhões e não de 40 milhões, como enfatizou a Deputada Laura Carneiro. Enquanto o
Deputado André Luiz fazia seus comentários, eu conversava com o Deputado João Leão, que
reconheceu que essa questão merece tratamento especial. Portanto, estou encaminhando-a
ao Comitê de Emendas, a fim de que ele a aprecie e a faça a retificação devida.

De resto, anotei todos os pontos enfatizados pela Deputada Laura Carneiro sobre o
Rio de Janeiro.

Sobre a questão das urnas eletrônicas, tema nacional, tive oportunidade de me
pronunciar e considero o assunto da maior importância. Ao mesmo tempo, quero ressaltar
que os recursos disponíveis são poucos diante das necessidades, mas tentaremos, nesta
fase final, melhorar a dotação para as urnas eletrônicas, já que o próximo ano é eleitoral.
Isso tem significado especial para todos nós. O TSE tem feito notável trabalho, o qual eu,
particularmente, tenho acompanhado, e haverá apoio à melhoria desses recursos.

Haverá apoio também no que diz respeito ao Estado do Rio de Janeiro em todos os
pontos que o Deputado José Divino destacou, particularmente os relativos à cidade e
àqueles que dizem respeito aos Jogos Pan-Americanos. Esses jogos não interessam apenas à
cidade do Rio de Janeiro, mas ao País como um todo. A realização dos Jogos Pan-
Americanos e, futuramente, dos Jogos Olímpicos no Brasil tem o grande significado de
projetar sua imagem, desenvolver o turismo e estimular a prática esportiva. Vamos procurar
dar a esses temas o tratamento que merecem.

O Deputado José Rocha novamente ressaltou o problema da distribuição dos
recursos. Já me referi a isso em relação à Bahia. O Comitê de Emendas está ciente da
necessidade de fazer um reajuste, de reequilibrar a distribuição desses recursos. Estarei
acompanhando atentamente o trabalho do Comitê, para eventualmente retificar qualquer
distorção.

O Deputado Júlio Cesar, em primeiro lugar, referiu-se ao FPM. Houve de fato o
acréscimo de recursos para o FPM de 48 bilhões para 50 bilhões. Isso decorre da
reestimativa de receita. Quando ela é feita, alguns tributos, como IPI e Imposto de Renda,
que são repartidos entre Estados e Municípios, têm de ser automaticamente redistribuídos.
Parte da reestimativa bruta de receita é transferida para Estados e Municípios. Essa é a
razão da diferença que permitirá que os Estados e Municípios tenham mais 2 bilhões e 456
milhões de reais.

Quanto aos fundos constitucionais, tranqüilizo S.Exa., porque não houve perda. O
que está lançado na tabela é o subsídio implícito dos fundos constitucionais. Como a taxa
de juros está caindo mais do que previa a lei orçamentária, houve redução dos chamados
subsídios implícitos nos fundos constitucionais — algo previsto na lei orçamentária. O
subsídio, que seria de 1 bilhão e 65 milhões de reais, passa a ser de apenas 988 milhões de
reais. É um ganho relativo da União por conta da queda mais acentuada da taxa de juros. O
subsídio é calculado levando-se em consideração a taxa praticada com relação à TJLP, que é
a taxa de referência convencionada por todos para o cálculo dessa diferença.

Ainda com relação ao fundo constitucional, página 22 do relatório, “Transferências a
Estados e Municípios”, poder-se-á notar, no item “Repasse dos Fundos Constitucionais”, um
repasse total de 161,4 milhões a mais, comprovando aquilo que disse a S.Exa., que os
fundos constitucionais vão receber mais do que receberiam originalmente.

O Deputado Júlio Cesar ainda nos pergunta sobre a CIDE para Estados e
Municípios. Haverá transferência de 25%. É evidente que essa transferência terá de ser
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regulamentada por lei, para se definir o critério de repartição entre Estados e Municípios.
Está consignado unicamente que a União perderá 25%. Consignamos isso na proposta
orçamentária. Agora, a forma como será feita a repartição entre Estados e Municípios terá
de ser objeto de regulamentação por intermédio de lei.

Em relação a recursos para educação, de fato S.Exa. tem razão. Fizemos aquela
equalização; posteriormente, houve debate sobre o relatório setorial da Educação, no qual se
decidiu que parte dos recursos de demanda das Comissões seria transferida a Estados,
evidentemente para aqueles que tinham emenda sobre o tema educação, esporte, ciência e
tecnologia. Isso produziu certa distorção. Já recomendei ao Comitê de Emendas que proceda
à recomposição dessa distorção durante a fase dos destaques.

Ouvi atentamente e registrei as observações de S.Exa. sobre os destaques
apresentados em relação ao Estado do Piauí, desenvolvimento do cerrado, educação,
saneamento, segurança pública, entre outros. Também vamos tentar encontrar um meio de
prover mais recursos às universidades federais no programa nacional. Veja V.Exa. que não é
fácil a tarefa de recompor, fazer os ajustes necessários e trabalhar alguns temas nacionais
aqui enfatizados, como é o caso da justíssima demanda do Deputado Roberto Balestra, que
reconhece que avançamos no caso do PROEP, ensino profissional, no qual colocamos mais
86 milhões de reais, 43% de recursos diretos orçamentários e outros 43% que virão de
operação de crédito internacional do BID — programa do Governo com financiamento do
BID.

Proponho ao Deputado Roberto Balestra que consigamos alcançar os 110 milhões de
reais. Vamos tentar, porque tanto a causa das universidades federais quanto a do PROEP
são nobres. Educação é algo fundamental e estratégico para nosso País. Daremos a esse
tema a importância que ele merece, sem deixar de atentar também para a disponibilidade de
recursos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Deputado
Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, desejo cumprimentar o Sr.
Relator por não ter cedido à tentação de fazer um relatório para o Rio de Janeiro. S.Exa. foi
eleito Relator em função da sua competência e da sua preocupação com o Brasil. Pensou no
Rio de Janeiro, mas também no Brasil. O povo do Rio de Janeiro saberá reconhecer o
trabalho de S.Exa., como já o fez ao enviá-lo a esta Casa várias vezes. Enalteço a postura de
S.Exa., que demonstra ser um estadista. Pensa no coletivo e, por isso, recebeu do nosso
partido essa função.

Ressalto sua preocupação, no relatório, com o FUNDEF. Se eu não cobrasse essa
questão, muita gente por sua vez iria me cobrar. E continuo cobrando. O Governo tem de
cumprir a lei como ela deve ser cumprida: os 15% devem ser divididos pelo total de alunos e
repassados. A União deverá fazer a complementação. Há déficit em relação ao FUNDEF.
Espero que o Governo possa recuperá-lo e, inclusive aquele deixado pelo Governo anterior.

Sobre a emenda das universidades, ressalto a importância de S.Exa. já ter colocado
um pouco a mais para elas, mas espero que possamos melhorar nos destaques, porque essa
emenda é fundamental para que as universidades federais continuem prestando excelentes
serviços. Estamos mudando a sistemática da avaliação, mas, na anterior, dos 20 cursos
avaliados da Universidade de Uberlândia, onde me formei, 16 obtiveram nota A. Isso
demonstra que as universidades públicas realmente têm qualidade e prestam ótimos
serviços ao povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Deputado

Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, inicialmente, desejo

cumprimentar o Sr. Relator pelo equilíbrio demonstrado na elaboração de seu relatório. Não
é uma tarefa fácil, mas S.Exa. revelou muita competência na sua execução.

Sr. Relator, nós, do Estado de Goiás, apresentamos diversas emendas. Fiz questão
de apresentar alguns destaques, para que possamos corrigir pequenos desequilíbrios
ocorridos na elaboração dos relatórios setoriais.
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 O Estado de Goiás, por sua posição geográfica e produção agrícola, precisa muito de
rodovias em boas condições de tráfego. Grande parte das nossas emendas visam à
duplicação e à conclusão de trechos rodoviários que estão em execução.

Exemplifiquei algumas obras, como a duplicação da BR-153, trecho Goiânia—
Itumbiara—divisa com Minas Gerais, rodovia com volume de tráfego bastante intenso, cujas
obras estão momentaneamente paralisadas por falta de recursos. Grande parte dos serviços
dessa rodovia já foi executado.

Apresentei destaque para elevação dos recursos para conclusão dessa obra e outro
para concluir as BR-414 e 080. A BR-080 liga Brasília a Uruaçu, no trecho que vai de Dois
Irmãos a Barro Alto. Trata-se de um trecho pequeno, de pouco mais de 30 quilômetros, num
total de 160. Estão prontos 125 quilômetros e faltam 35 para serem concluídos.

A BR-414, trecho Niquelândia—Cocalzinho, da mesma forma, em grande parte já
está concluída, faltando menos de 30 quilômetros.

Outro destaque foi para as obras da Ferrovia Norte—Sul, de integração nacional, que
liga o Centro-Oeste ao Norte e ao Sul do País. Essa ferrovia é de fundamental importância
para promover o desenvolvimento da região central do País.

Apresentamos destaque para aumentar os recursos de saneamento básico para a
RIDE, Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal. Trata-se de
região com a maior taxa de crescimento populacional, conforme dados do IBGE. Os
Municípios do Entorno de Brasília crescem a uma taxa de 12% ao ano, enquanto a média
nacional é de 2%. A grande necessidade dos Municípios do Entorno é abastecimento de
água.

Há também destaque para recomposição dos projetos de irrigação do Estado de
Goiás, que sofreram corte do Relator-Setorial. Conversamos com S.Exa., que fez a indicação
para V.Exa., Sr. Relator. Esses projetos estão em fase adiantada de execução. Portanto,
pedimos sua recomposição, muito importante para que sejam concluídos, assim como para
que seja viabilizada a produção de grãos.

Sr. Relator, apresentamos ainda um destaque para o Ministério do Turismo, para
recompor os recursos do PRODETUR nacional. O tema dispensa detalhes. V.Exa. sabe da
importância do turismo para nosso País, e o Ministério está precisando da recomposição de
20 milhões para 30 milhões, como estava programado anteriormente. Gostaríamos de
contar com o apoio de V.Exa.

Apresentamos destaque relativamente aos recursos do Tribunal Superior Eleitoral
para as urnas eletrônicas, cuja defesa já foi feita por um colega que nos antecedeu. Para
não ser repetitivo, desejo apenas destacar a importância desses recursos para o Tribunal,
levando-se em conta que, no próximo ano, teremos eleições municipais. Essas urnas são
mais modernas, mais eficientes, têm maior capacidade de operação e maior durabilidade.
Isso facilitará muito o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral.

Sr. Relator, parabenizo V.Exa. e toda sua equipe pela elaboração desse relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Deputado

Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs.

Senadores, na minha avaliação, o relatório foi feito com bastante cuidado e seriedade —
talvez tenha sido um dos melhores que vi nos últimos anos —, mas ainda assim sujeito ao
enfrentamento com a realidade, principalmente com a do Governo e não só com a natural do
País.

Os parâmetros utilizados são otimistas, particularmente os do PIB. Existem até
economistas que falam em aumento de 4% do PIB, mas mesmo esses admitem que pode ser
de 3% ou de 3,5%. O PIB utilizado pelo Relator como parâmetro é o de 4%, o que permitiu a
elevação da arrecadação teoricamente disponível.

O Sr. Relator considerou em seu relatório todas as receitas possíveis e imagináveis,
as definidas e as não definidas. Entre as não definidas, temos o aumento da CIDE, 848
milhões; aumento do IPI, fumo e bebidas, 419 milhões — estou citando algumas. S.Exa.
desconsiderou despesas que não poderiam ser desconsideradas, porque houve
contrapartida na negociação da reforma tributária e da previdenciária também.
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Ainda que não tenham sido definidas no Congresso Nacional, não tenham sido
votadas algumas matérias — e elas terão que ser votadas a partir do próximo dia 20 —, é
indiscutível que o acerto político já existe. Portanto, se existe acerto político para se fazer a
receita, tinha que se adotar o acerto político para se fazer também a despesa.

No caso da despesa, o Fundo Regional de 4,3 bilhões é extremamente insuficiente em
relação ao acordo feito. Quanto ao Fundo de Participação dos Municípios, algo líqüido e
certo, não vai haver ninguém, evidentemente, neste Congresso, que votará contra o aumento
de recursos, de cerca de 1 bilhão, para o Fundo dos Municípios, o que não foi considerado
pelo Relator. Portanto, diria que, se essa peça não é de ficção, como a temos chamado ——
usaria uma palavra menos agressiva —, ainda é uma fantasia.

S.Exa. não fez avaliação alguma da relação dívida/PIB, e seria importante que
fizesse, pois tal relação aumentou de 2003, no início do Governo Lula, até agora. E essa era
uma das grandes linhas de atuação do Governo Federal: a diminuição da relação
dívida/PIB, que aumentou este ano, apesar da atual queda de juros. Para o ano que vem,
não se tem ainda esse levantamento.

Sr. Presidente, sobram para o salário mínimo, segundo avaliações dadas como
corretas, feitas pelo Sr. Relator, 2,5 bilhões de reais, que corresponderiam, no máximo —
isso dependendo da boa vontade do Governo de dedicar tudo isso ao salário mínimo — a um
aumento real de 5%.

É inaceitável, depois de um ano de aumento real de 1,5%, que haja, no segundo ano
do Governo Lula, o aumento real de apenas 5%. Para chegar aos 100% de aumento real, vai
ser preciso muito aumento. Ou então, quem sabe?, o Governo Lula está pensando em ficar
20 anos no Poder, e aí ele poderá chegar aos 100% de aumento real. O Deputado Gilmar
Machado disse que serão 8 anos. Não sei; às vezes, o povo pede 16, 24, 36 anos. É a
democracia.

O terceiro ponto, Sr. Presidente, Sr. Relator, são os 3 bilhões para o saneamento.
Significa que o Governo já está calculando que vai deixar 3 bilhões em caixa para
saneamento no ano que vem, além dos 2,45 bilhões do superávit primário. Ou seja, vai
deixar de pagar um montanha de coisas, como está deixando de pagar; vai deixar de
liqüidar uma montanha de coisas, como está deixando de liquidar; vai deixar de executar os
projetos que podia ter realizado este ano para sobrar dinheiro para o próximo ano, com o
objetivo de alocá-lo para o saneamento. Se querem alocar 3 bilhões para o saneamento,
seriam ótimos 3, 6, 9 bilhões! Mas deixar de fazer cumprir os compromissos deste ano para
fazer isso...

Para o reajuste salarial do funcionalismo, Sr. Presidente, Sr. Relator, vai haver a
disponibilidade de 1,5 bilhão, o que representa menos de 2% do total de 83 bilhões da folha
de pagamento. Os senhores se lembram da luta do PT com o objetivo de recompor em 75% o
salário do funcionalismo? Pois vai ser menos de 2% o máximo que se possibilitará de
recursos para o aumento do salário do funcionalismo!

 É preciso definir melhor a Fonte 111, Sr. Relator, deixar claro que não há recursos
da CIDE disponíveis para funções que não aquelas determinadas pela lei, de acordo com
decisão do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, Sr. Presidente, meu voto não pode ser favorável a este relatório — apesar
de considerá-lo muito bem trabalhado pelo Sr. Relator, e quero cumprimentá-lo por isso —,
porque a carga tributária explicitada aqui representa um aumento de 55 bilhões de reais.
Passa de 358 bilhões, em 2003, para 413 bilhões, em 2004. Ou seja, há um aumento de
15% em relação a 2003, o que, evidentemente, é bem superior à inflação, e representará um
aumento, em relação a 2003, de 1,1% sobre o PIB. Só a COFINS, que passa de 59,3 bilhões
para 75,9 bilhões, representa um aumento de 16,6 bilhões de reais, num prazo calculado de
9 meses — não é o ano todo.

Portanto, Sr. Presidente, é incrível que os senhores do Governo continuem a dizer,
como o Ministro Palocci faz todos os dias, que não há aumento de carga tributária. E aqui
está escrito um aumento de carga tributária da ordem de 55 bilhões de reais, de um ano
para o outro.
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 Sr. Presidente, quero citar uma entrevista do Ministro do Planejamento, Guido
Mantega, em que S.Exa. afirma que não haverá cortes, bloqueios ou contingenciamentos no
Orçamento de 2004.

Sr. Presidente, a primeira vez que o Ministro Guido Mantega expôs suas idéias e
projeto nesta Casa, eu o identifiquei como Polyanna, personagem da obra de uma escritora
americana. Polyanna criou o conhecido “jogo do contente”. Mas agora não sei se S.Exa. é
Polyanna ou Pinóquio, porque o jogo do contente tem seus limites. Está visível que o
contingenciamento terá de ser feito, até porque o Relator foi muito honesto e realista sobre
isso — não vai começar o ano sem ter certeza absoluta de que o PIB vai aumentar 4%. E
isso não vai acontecer no primeiro mês. Não vai saber o valor do salário mínimo, quanto tem
de sobrar, qual a arrecadação de INSS e como vai se comportar. É evidente que haverá
contingenciamento. Então, por que o Ministro vem dizer que não haverá? S.Exa. não é
Polyanna, é Pinóquio. Eu me enganei.

 Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Jonas

Pinheiro. (Pausa.) Ausente S.Exa.
Com a palavra o Deputado Machado.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados,

Srs. Senadores, não podemos deixar de reconhecer o trabalho, o esforço do Relator, já
reconhecidos quando o Deputado Alberto Goldman disse que talvez este tenha sido um dos
relatórios mais completos dos últimos anos. Mas, caro Relator, contra V.Exa. trabalham
dois fatos: primeiro, ninguém pode fazer limonada sem limão; segundo, pau que nasce torto,
não tem jeito, morre torto. O Orçamento já veio do Governo Federal cheio de equívocos
inaceitáveis. Vou enumerar alguns, porque outros já foram abordadas pelo nobre Deputado
Goldman.

A questão do salário mínimo está bem clara. Há o compromisso do Presidente Lula
de elevar o valor do salário mínimo em 100% no decorrer dos 4 anos do seu Governo. O
Deputado Gilmar Machado já fala em 8 anos, mas nesse ritmo serão necessários mais de 20
ou 30 anos para haver ganho real de 100%.

Outra ponto: quando V.Exa., no seu relatório, referiu-se ao aumento de
investimentos da ordem de 3,6 bilhões de reais — ou seja, eram previstos 7,8 bilhões de
reais e passaram a ser de 11,4 bilhões de reais —, esqueceu-se de dizer que 11,4 bilhões são
bem inferiores aos 14,2 bilhões previstos no Orçamento de 2003.

 Quanto ao aumento da carga tributária, o Governo contraria seu discurso, pois a
proposta orçamentária mostra claramente aumento da carga tributária. Só isso já impediria
a bancada do PFL de se manifestar a favor desse relatório. Nosso posicionamento, desde o
começo da discussão da reforma tributária nesta Casa, foi contra qualquer aumento da
carga tributária.
 Outra fato grave, caro Relator: os gastos da União com as Regiões Norte e Nordeste,
de 2003 para 2004, caem muito. Senão, vejamos: no Orçamento de 2003, estavam previstos
gastos totais de 15 bilhões de reais para a Região Nordeste, e eles caem para 12,8 bilhões de
reais. Na Região Norte, os 6,3 bilhões previstos caem para 5,5 bilhões. Talvez por isso as
inúmeras reclamações dos Estados da Bahia e da Paraíba.

Há outras questões. A reforma agrária, por exemplo, não está sendo bem conduzida.
Em relação ao FUNDEF, o Governo Federal continua contrariando a Lei nº 9.424/96. Enfim,
meu caro Relator, reconhecemos o trabalho de V.Exa., mas também precisamos admitir que
há equívocos, pontos inaceitáveis neste Orçamento e, conseqüentemente, no relatório de
V.Exa.

Por fim, quero somar-me aos Parlamentares que me antecederam no que diz respeito
às universidades e ao Tribunal Superior Eleitoral.

Há outro ponto, também importante, que não foi bem tratado nem no relatório nem
no Orçamento: o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT está
com 322 obras paradas. Repito: o País está com 322 obras paradas e o Governo não dá a
devida importância a esse problema. Naturalmente, deve estar pensando em começar novas
obras. Com relação a isso, peço a atenção de V.Exas para o seguinte fato: meu Estado teve
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algumas dotações canceladas para obra já contratada e paralisada por falta de recursos,
naturalmente para se abrir dotação para obras que sequer foram iniciadas.

Por fim, quero somar-me aos que me antecederam no que diz respeito à preocupação
com a Bahia, Estado vizinho, do Nordeste. Não podemos, Deputado Jorge Bittar, em
hipótese alguma, permitir que a Bahia seja prejudicada. Além dessa preocupação, há outra
do Estado de Sergipe relativa ao per capita da Saúde. Temos de aproveitar o Orçamento para
procurar diminuir as desigualdades regionais. Não há nada que justifique baixar o per
capita dos Estados da Bahia, de Sergipe, do Rio Grande do Norte e da Paraíba.
 Portanto, fica registrado o apelo, e saio absolutamente convicto de que V.Exa. vai dar
aos Estados da região nordestina a importância que merecem.

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

Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, há 9 anos participo desta

Comissão, e hoje, pela primeira vez, alguns Deputados disseram que fui indelicada com o
Deputado Jorge Bittar. Quero dizer que, se de alguma maneira fui indelicada, não foi essa
minha intenção, até porque S.Exa. é companheiro de bancada, é meu amigo, e em hipótese
alguma eu faria isso propositadamente. Então, repito: não foi meu objetivo ser indelicada
com S.Exa.; meu objetivo não foi outro senão o de defender um Estado que é tanto meu
quanto do Deputado Bittar.

Agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Virgílio Guimarães. (Pausa.) Ausente S.Exa.
Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda. (Pausa.) S.Exa. declina de usar a palavra.
Com a palavra o Senador João Ribeiro. (Pausa.) Ausente S.Exa.
O Deputado Rafael Guerra falará mais para o final da reunião.
Com a palavra o Deputado Paes Landim. (Pausa.) Ausente S.Exa.
Com a palavra o Deputado Leonardo Monteiro.
O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

também quero parabenizar o Deputado Jorge Bittar pela elaboração do relatório. Fico feliz
em saber da destinação de 11,4 bilhões para investimentos no ano que vem. Isso significa
possibilidade de geração de emprego e renda e de aumento real do salário mínimo.
Igualmente me deixa feliz saber que estamos ajudando a aprovar uma lei orçamentária que
não é fictícia, mas que se pressupõe seja um Orçamento real.

 Fiquei satisfeito com a explicação do Relator sobre a possibilidade de serem
admitidos nossos destaques relativos à Comissão de Legislação Participativa. Mas quero, Sr.
Presidente, rapidamente, ressaltar a importância dessa Comissão. Poderíamos dizer que as
emendas indicadas por ela têm até mais legitimidade do que as emendas propostas ao
Orçamento, porque contam com o respaldo popular, são indicadas por entidades da
sociedade civil e chegam a esta Casa com grande número de assinaturas. Portanto, são
emendas que trazem a legitimidade da participação popular.

Gostaria também de reforçar o destaque que fizemos à emenda da UNEFAB — União
Nacional das Escolas Famílias Agrícolas, entidade modelo de educação por alternância
existente em 20 Estados do País.

Portanto, queremos lembrar ao Relator-Geral, ao Comitê de Emendas, a necessidade
de acatar nosso destaque para possibilitar que as Escolas Famílias Agrícolas tenham essa
contribuição. Como disse o Deputado Eduardo Gomes, estamos trabalhando juntos no
sentido de valorizar não só as emendas e as indicações que fizemos no Orçamento, mas
também o trabalho que tem sido feito na Comissão de Legislação Participativa.

Parabenizo nosso companheiro, Deputado Jorge Bittar, Relator-Geral do Orçamento,
e finalizo dizendo que estamos felizes em saber que vamos ter um Orçamento real para o
próximo ano.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o Deputado

Gilmar Machado, em primeiro lugar, faz questão de destacar o sentido de justiça e de
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equilíbrio que pautou a constituição da nossa proposta orçamentária em todos os aspectos,
inclusive federativo. Sou Deputado do Estado do Rio de Janeiro, mas, evidentemente, não
posso valer-me dessa situação para acentuar qualquer desequilíbrio.

 Aproveito a oportunidade para me dirigir à companheira e amiga, Deputada Laura
Carneiro, e dizer que não entendi como agressiva sua intervenção. Compreendo as razões
que levam S.Exa. a defender veementemente os interesses do Estado do Rio de Janeiro. Isso
tem a ver com toda sua trajetória parlamentar e pessoal, e foi assim que entendi a
veemência com que S.Exa. se dirigiu a mim.

O Deputado Gilmar Machado faz menção ao FUNDEF. Esse é um problema que
ainda temos a resolver. Olhando para a Deputada Raquel Teixeira, devo dizer que espero,
sinceramente, possamos evoluir de tal forma na situação econômica e fiscal do nosso País
para que, no próximo ano, caminhemos firmemente no sentido de resolver o FUNDEF e,
talvez, até fundar o FUNDEB, anseio do Ministro Cristovam Buarque, para incorporar a pré-
escola e o ensino médio numa estrutura de financiamento adequada nacionalmente.

O Deputado Gilmar Machado também faz menção às universidades. Já tive
oportunidade de pronunciar-me sobre isso. Estou de acordo.

O Deputado Pedro Chaves ressalta uma série de temas importantes para o seu
Estado, que estão sendo objeto de destaques de S.Exa. e de outros Parlamentares do
Estado. S.Exa. fez referência à situação das rodovias federais no Estado, à necessidade de
recursos para resolver o problema da Ferrovia Norte—Sul, absolutamente fundamental
inclusive para o escoamento da nossa safra de grãos, pois tem havido um crescimento
vertiginoso dessa produção na região do cerrado. Dessa forma, a Ferrovia Norte—Sul
constitui-se hoje num investimento estratégico.

Aliás, nosso ponto maior de vulnerabilidade, em termos da possibilidade de
crescimento econômico, é o setor de transporte brasileiro. O setor de telecomunicações, bem
ou mal, está investido, está razoável, tem margem, tem capacidade ociosa. Quanto ao setor
de energia, houve problema com o marco regulatório, mas ele tem capacidade ociosa, tem
gás, tem capacidade para chegar a 2006, 2007, dependendo da taxa de crescimento. Mas o
setor de transportes, não. Precisamos de investimentos imediatos não só em ferrovias,
rodovias, hidrovias, portos, mas também no setor de infra-estrutura.

Considero da maior importância a emenda regional, do Centro-Oeste, sobre
abastecimento de água, recomposição de recursos para irrigação. Já tive oportunidade de
me pronunciar sobre o assunto, quando o Deputado Jovair levantou essa questão e,
também, os destaques nacionais, o PRODETUR e a questão das urnas do Tribunal Superior
Eleitoral. Vamos tratar com carinho todas essas importantes emendas.

O Deputado Alberto Goldman nos faz uma série de considerações acerca da
abordagem do conteúdo de nosso relatório. Primeiro, agradeço a S.Exa. a consideração no
sentido de entender que agimos com responsabilidade e procuramos trabalhar com rigor
técnico. Não é um desafio simples construir o relatório de um Orçamento quando a
economia está em transição. Vivemos momento de profundos problemas econômicos no
País. O Brasil está emergindo do quadro econômico delicado por que está passando. Afinal
de contas, os últimos 3 anos foram praticamente de estagnação econômica, a taxa de
crescimento foi absolutamente irrisória. É verdade, a herança do Governo anterior não foi
um tarefa simples de resolver, e todos sabem disso. Agora, acho que temos agido com a
devida responsabilidade.

Por que estimamos um PIB de 4%? Porque, Deputado Alberto Goldman, ouvindo
muitos consultores econômicos, avaliando o cenário econômico, dialogando com o Ministério
da Fazenda, do Planejamento e sobretudo com a consultoria técnica da Casa, estou
convencido de que nossa economia terá margem para crescer um pouco acima da
expectativa do ano que vem, até porque a economia este ano cresceu menos do que o
esperado. E não me parece que eu tenha feito qualquer projeção irresponsável, entre os
3,5% que alguns falam e os 4,5% que outros citam, ao optar pelos 4%. Optar por uma
estimativa um pouco mais otimista não me parece ser incorreto, até porque estou
convencido de que a economia brasileira, via de regra, nos surpreende. Aliás, nos
surpreendeu este ano. Ela cresceu menos do que o esperado, mas reagiu às medidas de
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política monetária e fiscal do Governo Lula com muito mais rapidez e eficiência, vamos dizer
assim, do que poderíamos supor.

Acredito que a economia tem potencial para crescimento no setor exportador, no
agronegócio e na área industrial e de serviços, que revela sinais de reaquecimento no último
trimestre. São evidentes os sinais de reaquecimento. Neste Natal ouvi informações de que o
varejo está tendo ganhos de 20% a mais em relação ao ano passado, algo muito significativo.

A respeito de como tratamos as diversas receitas do Orçamento, a receita de correção
das alíquotas específicas da CIDE, do IPI sobre o fumo, do IPI sobre bebidas, quero dizer que
elas foram estabelecidas dessa forma porque no ano passado assim procedemos. Repito: no
ano passado assim procedemos, no caso de IPI sobre o fumo e sobre bebidas.

Consultei a Secretaria da Receita Federal, os Ministros da Fazenda e do
Planejamento. Todos estão de acordo que há margem para se fazer essa correção, porque a
alíquota específica será corrigida com os valores da inflação deste ano em 10%. Não estou
propondo passar a CIDE do petróleo para o seu valor limite superior, mas corrigir a alíquota
específica em 10%, que é a inflação deste ano. Parece-me absolutamente correto do ponto de
vista tributário e essencial do ponto de vista dos recursos necessários, para equilibrar a
proposta orçamentária.

Reforma Tributária. Procurei agir com coerência. Defini como referência para
incorporar ao Orçamento tudo aquilo que estivesse sendo tratado de maneira coerente e
consistente entre as duas Casas. Ou seja, a ampliação dos recursos do Fundo de
Participação dos Municípios não foi objeto de apreciação por esta Casa. Não posso refletir
sobre suposições.

Eu e o meu partido votaremos favoravelmente a essa matéria, e é provável que a
imensa maioria dos Parlamentares, senão a totalidade, também. Agora, não posso agir
imaginando qual será o cenário de decisão desta Casa nos meses de fevereiro e março,
quando tomaremos uma decisão sobre isso. Talvez até possamos, com a convocação
extraordinária, tratar dessa matéria em janeiro.

Fundo de Desenvolvimento Regional. O Governo enviou recursos para despesa
primária no valor de 350 milhões de reais. Essa matéria foi objeto de discussão na Câmara
dos Deputados. Houve uma discussão polêmica e dela resultou uma redação imprecisa,
enviada ao Senado Federal, que a alterou. Talvez aquela Casa tenha acentuado a imprecisão
dessa redação. Então, a reforma tributária ainda terá de voltar à Câmara dos Deputados e,
depois, será objeto de lei específica regulamentadora das quantias e da forma: o que será
despesa primária? O que será despesa de inversão financeira? Isso não está absolutamente
claro. O Senado Federal, na sua redação, mencionou a apropriação do IPI presumido acerca
dos créditos para a exoneração de exportação da COFINS. Qual será a parcela? A parcela da
União ou e a que já seria transferida para os Estados e Municípios?

Sinceramente, Deputado Alberto Goldman, a redação é absolutamente imprecisa.
Talvez tenha sido propositadamente imprecisa por parte de ambos, para que pudessem
negociá-la — ambos são os negociadores desse processo.

O Fundo de Participação dos Municípios, se vier a ser aprovado — pois reconheço
que é provável que o seja, não estou aqui para ignorar isso, pois é até desejável —, será
transferido para os Municípios em dezembro do ano que vem. Haverá muito tempo para que
essa matéria seja adequada à lei orçamentária. No final do ano, teremos o resultado da
arrecadação de tal maneira que se possa apropriar dos recursos adequados para dar conta
desse desafio.

Fora essas questões, todas — e absolutamente todas —, a meu ver, foram tratadas
com rigor.

A relação dívida/PIB deveria ter sido abordada de maneira um pouco mais precisa.
Tratei-as por vias indiretas, quando trabalhamos na dívida, na situação do câmbio e dos
juros.

O que acontece com a relação dívida/PIB brasileiro? É fortemente impulsionada por
câmbio e juros. No início do ano, pegamos o câmbio a 4 reais. A trajetória foi descendente,
mas convivemos com um câmbio alto, o que impulsionou para cima a dívida e, portanto, a
relação dívida/PIB. O Governo também adotou uma política monetária forte, no sentido de
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conter a inflação. Aliás, muito bem contida, pois o processo inflacionário está sob controle, a
ponto de a inflação estar caindo.

Quero crer no seguinte: a relação dívida/PIB, em agosto e setembro do ano passado,
foi até 62%; caiu para 56% e 57%; agora está em 58%. A tendência, mantida a trajetória
atual da economia brasileira, é a redução da relação dívida/PIB, porque o câmbio está
estável e os juros estão caindo. Além do mais, notamos o reaquecimento da economia, o que
significa que o PIB deverá crescer. Ou seja, se cresce o PIB e diminui o impacto dos juros e
câmbio na dívida, a tendência é a relação dívida/PIB cair, que é a estratégia defendida
abertamente pelo Ministro Antonio Palocci.

Salário Mínimo. Já discorri sobre essa matéria. Foi muito positivo, pois encontramos
recursos adicionais. Seria desejável que o Presidente Lula oferecesse o melhor possível. Até
agora o aumento real é de 5% mais a correção da inflação do período. Sinceramente, espero
que o Presidente Lula, em abril, observando o Orçamento, a trajetória da arrecadação e dos
gastos, ofereça um valor superior aos 270 reais, tal como estamos imaginando neste
momento.

Saneamento. Permita-me, nobre Deputado Alberto Goldman, discordar de sua
observação, porque, se isso vale para o Governo Lula, valeu também para o Governo do qual
V.Exa. foi líder e representante nesta Casa, porque o excesso de superávit tem ocorrido em
todos os anos. Vou repetir: o excesso de superávit tem ocorrido em todos os anos, porque é
uma medida cautelar. A diferença está exatamente em que o Governo Lula vai usar o
excesso de superávit para gastos fundamentais de saneamento, diferentemente do passado,
quando houve excesso de superávit e ele foi incorporado à conta única do Tesouro Nacional.
Essa é a diferença fundamental que está ocorrendo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sempre foi utilizado por meio de
suplementações.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Não, é diferente. O superávit financeiro
apurado no balanço é uma coisa, outra é o superávit apurado. O excesso de superávit foi
utilizado para fazer crescer a conta única do Tesouro, que até diminui a relação dívida/PIB.
Se o Governo Lula usasse isso, seriam 3 bilhões de reais a mais para diminuir, mas fez a
opção desenvolvimentista de ampliar o gasto público, o que é saudável.

Por que ampliar o gasto público? Porque a economia está sob controle, a trajetória
dívida/PIB tende a cair. Então, parece-me prudente e adequado usarmos os 3 bilhões de
reais em gastos nobres que atinjam as populações carentes e geram grande quantidade de
empregos.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Isso é colocar o bode na sala para depois
tirá-lo.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Não.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Claro, o aumento foi brutal. Nunca houve

aumento tão violento e nunca houve economia tão grande como há nos cofres hoje. É claro,
põe muito mais para depois tirar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Respeito a opinião de V.Exa., mas divirjo nesta
matéria.

Funcionalismo. Os recursos estão apertados para uma revisão salarial, não há como
negar isso. Mas há recursos bastante significativos para contratação de novos servidores e
para reestruturação de carreiras, o que, de alguma maneira, gera algum grau de equilíbrio.
Mas concordo com V.Exa.: os recursos são escassos para o reajuste dos servidores. Talvez
seja provável que, ao fazermos essa revisão, façamo-la de forma diferenciada, procurando
beneficiar sobretudo quem não o tem sido pela reestruturação de carreiras, porque em todos
os anos do Governo passado, e mesmo neste, houve reestruturação de diversas carreiras.
Então, de alguma maneira, houve atualização na remuneração. É conveniente que se use o
dinheiro da revisão geral de maneira beneficiada, ou seja, que se favoreça um pouco mais as
carreiras básicas não contempladas pelo sistema.

Carga tributária. Existe um debate sobre isso. Enfatizei, por diversas vezes, na
questão da COFINS, que não há aumento de carga tributária. Usamos exatamente o mesmo
critério utilizado quando da adoção do PIS, ao se transformar em não-cumulativo no ano
passado. Isso provoca o crescimento imediato da arrecadação por vários fatores, dentre eles
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o fato de os agentes econômicos não terem créditos para abater, quando o sistema se torna
não-cumulativo, quando se torna incidência sobre o valor agregado. Então, no primeiro
momento, não havendo crédito, a tendência é a arrecadação crescer.

À medida que os agentes econômicos passam a ter crédito pelas fases anteriores da
cadeia produtiva, a tendência é a receita diminuir e voltar aos patamares normais. Há um
ganho de curto prazo, sim, tanto é verdade que consignamos esse ganho. Mas não um
ganho permanente. Portanto, não há aumento permanente da carga tributária.

Reajuste da CIDE e do IPI sobre fumos e bebidas. Esses são reajustes que me
parecem bastante razoáveis, em face das nossas necessidades. Há um conjunto de
demandas nacionais. Discutimos as necessidades das universidades públicas, do ensino
profissional, da bolsa de estudo, do PRODETUR, do Programa Habitar Brasil/BID e de um
conjunto de programas nobilíssimos e fundamentais. E há também as demandas das
bancadas estaduais. Enfim, temos, de alguma maneira, de ajustar a receita.

Espero, sinceramente, que a economia entre numa rota virtuosa. Aliás, esse foi o
sentido da reforma tributária, ajustada, inclusive, com os integrantes do partido de V.Exa.
no Senado Federal. A idéia de fazê-la em 3 etapas e colocar o gatilho sobre a carga tributária
de tal maneira que — a economia voltando a crescer e a relação dívida/PIB estando sob
controle e convergindo para os 50% — possamos gradualmente diminuir a carga tributária.

Lembro V.Exa. — e é sempre bom fazê-lo, já que V.Exa. é duro na crítica, mas é bom
também fazer uma autocrítica — que seu Governo aumentou brutalmente a carga
tributária. Devemos ser claros. Para equilibrar foi necessário, porque a dívida/PIB estava
sempre fora de controle? Foi. Mas, no Governo Fernando Henrique Cardoso, a carga
tributária no País cresceu em mais de 10% do PIB.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Não dá para fazer média no Governo Lula
ainda, porque só temos um ano de Governo. Mas neste ano já está maior do que a média do
Governo Fernando Henrique Cardoso.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Isso só confirma que talvez o PSDB e o PT
tenham um encontro marcado para o futuro.

Cortes ou contingenciamentos. Não acho adequada a imagem que V.Exa. tentou
construir do Ministro Guido Mantega. S.Exa. foi sincero e realista quando disse que não
pretende contingenciar o Orçamento. Não solicitei que o Ministro fizesse essa declaração
pública, mas fiquei muito feliz. Li nos jornais a declaração de S.Exa. e a considerei muito
importante.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Mas é mentirosa. Todos gostaríamos de
aplaudi-la, mas é mentirosa.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Não necessariamente. Se V.Exa. ler o meu
relatório, eu fui mais cauteloso do que o Ministro.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - V.Exa. disse o contrário do que disse o
Ministro. Foi realista, foi correto.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Eu disse que não há necessidade de
contingenciamento, podendo se recorrer a ele por medida cautelar por conta das receitas
atípicas etc. e tal.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Claro, é sempre por medida cautelar, não
por outras razões.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Mas, veja bem, há outras formas. O que
pretendo dizer é que temos de examinar outras formas. Se houver grande probabilidade de
que as receitas se realizem — e acredito que sim, pois elas estão bem dimensionadas —,
pode-se ajustar a despesa pelo lado da programação financeira. É sempre um mecanismo
para limitar e pelo acompanhamento das decisões que os Ministros tomam. Também se
pode trabalhar sem contingenciamento. É evidente que é uma situação muito mais flexível,
de controle mais complexo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E menos responsável, porque liberar o
empenho e não liberar o pagamento é mais perigoso.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Precisamos ter essas cautelas. Mas acredito
que no ano que vem possamos prescindir do contingenciamento. Se viermos a fazê-lo, será
num valor pequeno, talvez temporário, diferentemente do que ocorreu este ano.
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Este ano houve contingenciamento — e vou citar o Deputado Machado —, porque
ocorreu um fato novo: o Governo resolveu ampliar o superávit. E, aí, sim tivemos de cortar
despesas. Nesse caso, Deputado Machado, não dá para dizer que neste ano havia 14 bilhões
no Orçamento. O importante é o real nesta história, porque poderia haver 14 bilhões no
Orçamento e uma economia totalmente distorcida, como aconteceu na Argentina. A
Argentina foi para o brejo, perdeu PIB, o Presidente Fernando de la Rúa saiu pela porta dos
fundos.

Temos de referenciar os investimentos potenciais do ano que vem, comparando os 4
bilhões efetivos que serão executados este ano. Se estamos fazendo um Orçamento mais
realista, poderemos chegar perto — e até ultrapassar os gastos com saneamento — dos 11
bilhões de reais, porque são 11 bilhões mais 3 bilhões de saneamento que serão apropriados
na forma de créditos e encaminhados a esta Casa.

Estamos produzindo um ganho muito positivo, levando-se em consideração a forma
com estamos trabalhando.

O Deputado Machado fez menção às obras paradas. Temos de dar grande atenção a
isso. O Comitê de Obras Irregulares está preocupado com essa situação e V.Exa. também.

Per capita da saúde, que tanto preocupa V.Exa. e seu Estado. Vamos fazer o ajuste
desse per capita. Essa já é uma decisão tomada. Como disse anteriormente, pela nossa
proposta, os recursos nacionais vão ficar menores do que os do ano passado. Em 2002,
tínhamos 171 milhões; vamos ficar com 78 ou 80 milhões, no máximo, e o resto será
redistribuído da maneira mais próxima possível do per capita em todo o território brasileiro.

O Deputado Leonardo Monteiro faz menção aos destaques da Comissão de Legislação
Participativa. Entendemos as razões que levaram S.Exa. e outros Parlamentares a
levantarem essa questão. Os argumentos, a nosso ver, são procedentes. Por isso vamos,
juntos com o Comitê de Emendas, reconsiderar essa questão. S.Exa. chamou-me também a
atenção para o destaque referente à União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas. Vamos
tratar com carinho também essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado João
Caldas.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, Sr. Relator, a bancada de
Alagoas, no afã e na esperança protagonizada pelo próprio Governo, quer enfatizar que o
agrobusiness, a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, principalmente no semi-
árido nordestino, carece de ajuda do Governo Federal e de uma integração dos Governos
Municipais com o Governo do Estado, para fazer gerência no desenvolvimento agropecuário,
nas cooperativas, nas associações, nos projetos de irrigação, de armazenamento, de infra-
estrutura no campo, visando à produção e geração de emprego e renda.

Estivemos com o Ministro Roberto Rodrigues, do qual tive a honra de ser colega.
Criamos o Fórum Nacional de Secretaria de Agricultura. Alguns integrantes daquele
Ministério tinham a esperança de que fomentássemos a agricultura, principalmente na
região mais carente, fazendo uma estratificação da regionalização para dar apoio às
comunidades rurais que mais precisam do braço do Estado.

A bancada de Alagoas decidiu, por unanimidade, aprovar emenda para apoiar o
desenvolvimento rural naquele Estado. A grande surpresa, Deputado Jorge Bittar, é que a
emenda ficou com apenas 4 milhões de reais. Assim, não há como incrementar programa
agropecuário que venha a desenvolver a agroindústria, promover o agrobusiness e fomentar
a agricultura no Estado de Alagoas.

Com essa emenda de bancada, queremos começar, lado a lado com os Municípios,
com as cooperativas, com as associações, com as ONGs e, principalmente, com as ações
integradas com o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste do Brasil, uma política rural
geradora de empregos no campo para diminuir o inchaço das cidades, a favelização dos
grandes centros e os índices de violência.

Portanto, Sr. Relator, apelamos para V.Exa. que, com a sensibilidade que lhe é
peculiar, veja como equacionar e aumentar essa emenda, aceitando o destaque, claro que
dentro da razoabilidade, para termos oportunidade de apoiar a comunidade carente e pobre
do Estado de Alagoas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr. Relator.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

47

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Rodrigo Maia.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, Sr. Relator, antes de iniciar
minha intervenção, volto a lembrar a matéria veiculada no jornal O Globo, edição de sábado,
em que o Presidente da República disse, com todas as letras, que o Ministro José Dirceu
chegava ao Congresso de terno e ia embora de cueca. Como sou de oposição, não me senti
ofendido, mas acredito que a base parlamentar do Governo esteja ofendida. Quando se entra
de terno e sai de cueca, no terno estão a carteira, o relógio, os óculos; no bolso, dinheiro,
cheques, cartão de crédito.

Na minha avaliação, isso não representa uma coisa boa. Fica parecido com o que já
tinha dito Lula, na época candidato, a respeito dos 300 picaretas. Acho que o Governo deve
uma explicação ao Parlamento brasileiro.

Em relação ao Orçamento, Sr. Presidente, analisei o documento que me foi entregue
agora, antes de entrar no detalhamento, a respeito da distribuição dos investimentos por
região apresentado no final de semana no substitutivo do Relator.

O PFL pede total atenção do Relator para o caso da Bahia. Falo na qualidade de 1º
Vice-Líder do PFL, que não poderá aprovar um Orçamento em que haja distorção tão grande
com um Estado tão importante para o Brasil e para o Partido da Frente Liberal.

Este registro é importante para que o Sr. Relator saiba da nossa posição quanto à
distribuição dos investimentos.

Em relação ao Orçamento, o primeiro ponto que cito é o superávit primário. Nós, do
PFL, insistimos em dizer que há exagero por parte do Governo na manutenção do superávit
primário em 4,25%. No início do ano, quando foi aumentado o superávit, havia o
entendimento — tenho certeza —, por parte do Congresso Nacional e do Governo, de que
existia inflação ponta a ponta projetada na casa dos 20% e que o aumento do superávit
primário nada mais era do que a correção da receita inflacionária advinda da alta
inflacionária.

No ano de 2004, com a política recessiva extremamente rigorosa e conservadora
adotada pelo Governo, a projeção de inflação na casa dos 5%, 6%, 7% — dependendo do
índice — não gera necessidade desse patamar de superávit primário.

O PFL solicitou à MCM Consultoria um estudo sobre qual seria a projeção da relação
dívida/PIB com os dados macroeconômicos apresentados para o próximo ano e com o
superávit de 3,75% e 3,5%. A relação dívida/PIB continuaria da mesma forma, decrescente.
É claro que, chegando ao ano de 2017, quando acaba o estudo, a relação dívida/PIB, com
4,25%, daria 21%; no caso de 3,75%, daria 31%; e de 3,5%, daria 35%.

No caso de um país tão pobre, Sr. Relator, seria importante que o Governo tivesse a
sensibilidade de entender que esse superávit primário tira recursos dos investimentos
necessários a todas as regiões do Brasil. E, mesmo com a diminuição do superávit, teríamos
a relação dívida/PIB decrescente, que, tenho certeza, é o interesse de todos — do Governo e
da Oposição. Depois entregarei a planilha que nos foi apresentada pela consultoria.

Sr. Presidente, ficamos felizes quanto à questão do saneamento. A Comissão de
Saneamento, em 2001/2002, não conseguiu aprovar o relatório do marco regulatório de
saneamento por uma questão simples: a esquerda, na época, não sabia se defendia as
companhias estaduais ou a tese municipalista. Esse foi um problema para a Oposição,
porque tinha o voto dos servidores, mas tinha também a tese municipalista, com a SABESP,
que não queria aprovar o relatório do PSDB do Ceará, porque beneficiava os Municípios.

Os investimentos em saneamento, por mais que sejam com o excedente do superávit,
são bem-vindos, mas, infelizmente, não temos o marco regulatório.

O jornal O Globo, na coluna da jornalista Tereza Cruvinel, publicou que há decisão
do Governo no sentido de que os recursos sejam encaminhados para as companhias
estaduais, com a garantia de que não teremos investimentos na área de saneamento, mas
apenas pagamento de despesas de pessoal. Porém, a maior parte dessas companhias não é
eficiente e tem excesso de custo administrativo, o que não acontece, na minha opinião, com
os Municípios. Este é um ponto que merece consideração. Cobrei do Ministro Antonio
Palocci uma posição. Acho importante o investimento, mas não sei se teremos um sistema
adequado para esses investimentos sem marco regulatório.
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Com relação ao servidor público, nossa estranheza é ver o partido que tanto
defendeu essa categoria quando Oposição conceder este ano aumento de apenas 1% e, no
próximo ano, não garantir que os servidores terão pelo menos seus salários corrigidos. Esse
é outro ponto importante e que gera preocupação para todos do Congresso Nacional.

Outro assunto, Sr. Relator, diz respeito ao substitutivo. Acho que está na página 45
— art. 4º, inciso I e outros, sobre limite de utilização de crédito suplementar por decreto. No
Governo anterior, esse limite era de 10%, e V.Exa. o aumenta agora para 20%. Como o
Orçamento é mais realista, como disse V.Exa., não vemos necessidade de que isso passe de
5%, já que o Orçamento será totalmente executado, repito, de forma realista, como diz a
base do Governo. Creio ser essa uma dificuldade que todos temos de resolver para aprovar
esse Orçamento.

Quanto ao SUS, tema muito importante, cito a distribuição per capita que V.Exa. já
acatou e a falta de maiores investimentos por parte do Governo na área social. Esperávamos
que este Governo desse maior prioridade à área, mas, infelizmente, não estamos vendo essa
priorização.

Queremos, Sr. Relator, que o Governo Lula cumpra com a promessa que fez durante
a campanha: aumento real do salário mínimo de 100% em 4 anos. Com o aumento que está
sendo dado, infelizmente, o Governo vai ter muita dificuldade de cumpri-la.

Geração de 10 milhões de empregos. Com o superávit primário excessivo, tenho
certeza de que não será possível o Presidente Lula cumprir sua promessa de gerar não 10
milhões de empregos, mas 11 milhões, pois ficará devendo 1 milhão deste ano. Até o final de
2003, o número de desempregados vai aumentar em aproximadamente 1 milhão. O Governo
deve 1 milhão e mais os 10 milhões que prometeu; portanto, são 11 milhões. O que a
Oposição quer é que o Governo cumpra as promessas de campanha, principalmente quanto
ao salário mínimo, aos servidores e aos empregos.

Com relação ao Rio de Janeiro, Sr. Relator, não posso culpá-lo. Não existir por parte
do Governo Federal priorização de investimentos, no Estado do Rio de Janeiro, para os
Jogos Pan-Americanos é, na minha opinião, uma visão míope. Os investimentos no Pan-
Americano podem gerar a possibilidade de vitória do Rio de Janeiro para sediar as
Olimpíadas, que não será mérito somente do Estado, mas do Brasil.

A distribuição de 3 milhões de reais para o metrô e de 5 milhões de reais para o
Estado fica muito pulverizada e, com isso, nada acontece. Mas como eu acho que é para não
acontecer nada mesmo, eu gostaria de ver do Governo uma priorização. Não vou culpá-lo.
Vou culpar o Governo.

Como o Governo, quando da  disputa da candidatura para sediar as Olimpíadas,
priorizou São Paulo, vendo o Orçamento, entendo que o Governo não ficou satisfeito com a
vitória do Rio de Janeiro. Acho que preferiria São Paulo, com a Prefeita Marta Suplicy. Aliás,
quando se trata da cidade de São Paulo, tudo anda muito rápido neste País! Quando se
trata de outras cidades, como anda devagar! Parece brincadeira, mas é a pura realidade.

Portanto, Sr. Relator, não vou culpá-lo. Sei do empenho de V.Exa. na defesa do
nosso Estado. Infelizmente, ele não está sendo contemplado nem pela média dos
investimentos no Sudeste. O Sudeste levou 78% do resultado da diferença entre o
substitutivo e o relatório do Governo; e o Estado do Rio de Janeiro, 66%. Esperamos que o
Governo tenha a sensibilidade de entender que o Pan-Americano é um investimento
fundamental para o Brasil.

Já disse anteriormente e volto a registrar: a questão da Bahia, do PFL, é fechada. Do
jeito que está, o PFL não tem condição de votar este Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Maria Helena.
A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA - Sr. Presidente, Sr. Relator, nobres colegas,

pela bancada de Roraima, o Senador Augusto Botelho apresentou 3 destaques. Um deles, o
de nº 420, refere-se a ações de infra-estrutura urbana em Municípios do Estado de Roraima.
Esse destaque foi apresentado, Sr. Relator, para que V.Exa. possa avaliar a situação do
Município de Boa Vista, Capital de Roraima, que concentra 62% da população do Estado.
Essa concentração decorre do fato de a cidade receber o maior fluxo migratório do interior
do Estado. Pessoas malsucedidas no campo migram para a cidade na expectativa, e até na
ilusão, de conseguir um trabalho, um modo de sobreviver.
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 Esse foi também um problema que o Estado sofreu, Sr. Relator, com relação à
demarcação das reservas indígenas. Todos os produtores que se encontravam nas áreas
demarcadas até hoje não foram reassentados e poucos foram indenizados dos bens que
perderam. Eles migraram para a Capital; outros, que sofreram ações de despejo movidas
pelo INCRA, porque ocuparam áreas de assentamento, também migraram para a cidade.
Com esse processo, houve um inchaço muito grande na periferia de Boa Vista, o que tornou
mais grave seus problemas sociais, particularmente no que se refere à realização de obras
de infra-estrutura. Um Município pobre, que arrecada pouco, e um Estado pobre se viram
numa situação difícil, e ainda estão vivendo um momento difícil, porque são obrigados a
desenvolver obras de infra-estrutura para que a população tenha condições de sobreviver,
mas não conseguem fazê-las por não dispor de recursos.

Outro destaque apresentado pelo Senador Augusto Botelho diz respeito à construção
de trecho rodoviário da BR-210, que liga o Município de São João da Baliza ao Município de
Entre Rios.

Sr. Relator, essa região exporta para Boa Vista cerca de 2 mil cabeças de gado para
abastecer o mercado da Capital e de outros Municípios. É também de lá que tiramos 1.500
toneladas de banana por mês. Roraima é o maior produtor de banana do Norte do Brasil. E
toda a nossa produção de banana está concentrada nessa região. Essa rodovia é da maior
importância, pois esses 3 Municípios — São João da Baliza, Caroebe e Entre Rios —
sobrevivem dessa estrada.

Quem conhece o regime de chuvas do Norte brasileiro sabe que durante 6 meses
chove e durante 6 meses estia. Então, de abril a setembro, obedecendo ao regime das
chuvas, mais precisamente no mês de julho, a rodovia já está intransitável. E aí toneladas
de banana se perdem.

V.Exas. sabem do problema econômico que estamos vivendo. Hoje, apenas cerca de
6% do nosso território é destinado à produção. Essa é a área de que dispomos para
produzir, porque perdemos algumas áreas para reservas indígenas, outras para reservas
ecológicas e outras para assentamentos.

Portanto, gostaríamos que V.Exa. examinasse essa questão com cuidado, porque
essa rodovia é da maior importância para a economia do Estado.

Por último, quero falar sobre o Destaque nº 470, também de autoria do Senador
Augusto Botelho, que se refere a emenda apresentada pela Comissão de Seguridade Social e
Família. Ela é no sentido de que haja uma solução para a continuidade do Projeto Agente
Jovem, programa da maior importância para a redução da violência entre os jovens. O
projeto mostrou-se eficiente pela metodologia com que é executado, sendo voltado para
adolescentes de 15 a 17 anos, muitos dos quais já se encontram na marginalidade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O tempo de V.Exa. está
esgotado.

A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA - Vou concluir, Sr. Presidente.
Estou recebendo apoio não só da Ministra da Ação Social, mas também do Dr.

Ricardo Henriques. E vários Deputados desta Comissão também estão apoiando essa
emenda.

Quero esclarecer que para essa emenda estão disponíveis apenas 4 milhões de reais,
recursos que darão para atender a esse projeto somente no mês de janeiro, e precisamos de
recursos para atender até o mês de abril. Para o total do ano, precisamos de 56 milhões de
reais. Mas, se tivéssemos pelo menos 30 milhões, poderíamos posteriormente pedir
suplementação. Mas é muito importante que esse projeto não se acabe.

Muito obrigada, Sr. Presidente, nobre Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Miguel de Souza.
O SR. DEPUTADO MIGUEL DE SOUZA - Quero cumprimentar inicialmente o nosso

Presidente e o Sr. Relator pelo brilhante trabalho de garimpagem que fizeram dentro dos
Ministérios, na busca dos 11 bilhões de reais para agregar ao nosso Orçamento.

Sr. Relator, como membro da bancada de Rondônia, gostaria de chamar a atenção de
V.Exa. para a particularidade da nossa região, em especial do nosso Estado, no que tange à
BR-364, que atualmente é o eixo de integração com o Peru e a Bolívia, integração tão
defendida hoje pelo Presidente Lula. A BR-364 é a artéria de integração da hidrovia
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Madeira—Amazonas, principalmente porque representa um terço do escoamento dos
produtos da Amazônia Legal para os Estados das Regiões Sul e Sudeste, em especial para o
Estado de São Paulo.

Sr. Presidente, durante o escoamento da soja do norte de Mato Grosso, 5 meses — e
este ano tivemos o privilégio de escoar, pelo porto de Porto Velho, 2,2 milhões de toneladas
de soja —, tivemos o incremento de mais de 800 carretas/dia. E já há um fluxo de mais de
mil carretas. Isso faz com que a nossa BR-364 deixe muito a desejar.

Quando a bancada de Rondônia contemplou a BR-364, no que tange ao Anel Viário
de Ji-Paraná e à melhoria do trecho de Porto Velho, onde ocorre o estrangulamento de todo
esse tráfego, foi para defender os interesses da comunidade do Estado de Rondônia, para
que não sofrêssemos a descontinuidade não só do progresso daquela região, mas do
escoamento que vai para o Acre, para o Amazonas, para Roraima e, também, para os países
vizinhos, Peru e Bolívia.

Não vimos nossa emenda ser contemplada adequadamente. Não só o Relator-Setorial
não acatou, mas também V.Exa. Por isso pedimos destaques dos companheiros, inclusive
do Deputado Humberto Michiles, do Amazonas. Trata-se dos Destaques nºs 477, já
protocolado, e 488.

Solicitamos atenção especial, porque esse anel viário não é um projeto só da bancada
de Rondônia. Ele atende ao escoamento da soja do norte de Mato Grosso, pela BR-364, ao
Amazonas, com a nossa Zona Franca de Manaus, ao Acre, para que ele não fique isolado, e
ao grande projeto IIRSA, dos eixos de integração sul-americanos. São obras federais que não
podem parar. Elas dispõem de poucos recursos. Se eles não melhorarem, Sr. Relator, com
certeza, haverá mais obras paralisadas no contexto nacional e não faremos frente ao tão
almejado crescimento, que V.Exa. também propalou, de 4%. Queremos dar escoamento à
grande produção do norte de Mato Grosso e do sul de Rondônia, e integrar a Região Norte
ao Sul e Sudeste brasileiro.

Peço atenção especial a essas duas emendas com relação à BR-364, referentes ao
trecho da rodovia de Candeias do Jamari a UNIR, e ao anel viário de Ji-Paraná. Inclusive, há
uma ponte condenada. Se ela fechar, haverá problemas, Sr. Relator, porque só há um
acesso. Se ela for estrangulada, fica isolada a Região Norte do País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Geraldo Resende.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, também gostaria de fazer

justiça à forma com que o Relator, Deputado Jorge Bittar, sempre nos atendeu, assim como
o Comitê de Emendas. Nós, que estamos estreando nesta Comissão, no nosso primeiro
mandato, fomos surpreendidos pela cortesia com que fomos tratados como Parlamentar e
bancada. Só gostaríamos de fazer algumas ressalvas. Estive comparando meu Estado, Mato
Grosso do Sul, com outras Unidades da Federação que têm as mesmas similitudes. Vários
Estados estão sendo mais bem contemplados do que o nosso.

Estamos apresentando alguns destaques. E o Relator poderá verificar a possibilidade
de nos atender. Gostaríamos que essas situações fossem apreciadas, visto que há projetos
estruturantes no meu Estado com recursos exíguos. Um exemplo é a implantação da
Universidade Federal da Grande Dourados. Ela já tem o apoio do Ministério da Educação e
recursos da ordem de 4 milhões de reais. Mesmo esses recursos já foram readequados pelo
Comitê de Emendas.

Além disso, há a questão do saneamento básico. O próprio Sub-Relator já indicou
Mato Grosso do Sul como a Unidade da Federação que tem menos saneamento básico. A
emenda do saneamento básico do meu Estado também ficou muito aquém das nossas
expectativas, além de outras emendas estruturantes, principalmente nos Municípios de
fronteira, para enfrentarmos a situação das áreas centrais dos Municípios de Mato Grosso
do Sul. O montante de recursos é muito limitado para as grandes demandas que temos lá.

Apresentamos destaques e espero que o Relator possa nos atender adequadamente
na hora em que fizer a leitura deles.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Paes Landim.
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O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado Jorge
Bittar, o Deputado Júlio Cesar apresentou os destaques já discutidos aqui por S.Exa., mas
desejo reiterar um destaque do saneamento básico da bancada do Piauí.

Caro Deputado Jorge Bittar, quero fazer um parêntese. Participei várias vezes da
Comissão de Orçamento. Estou no meu quinto mandato e, pela primeira vez, vejo um
Relator rigorosamente transparente, sem nenhuma segunda intenção.

O Senador Gilberto Mestrinho era Deputado na época do Palácio Tiradentes, no Rio
de Janeiro. Nas Comissões de Orçamento, o Relator e o Presidente permaneciam anos e
anos. Quer dizer, o Relator era uma pessoa que tinha uma visão global do Brasil, porque
permanecia 4 anos na função. Israel Pinheiro, por exemplo, ficou 8 anos. Então, eles tinham
uma visão muito interessante dos problemas nacionais.

É uma pena que um Relator como Jorge Bittar passe aqui um ano apenas. No velho
sistema do Rio de Janeiro, examinava-se a proposta na Câmara e depois no Senado. O
Senador Gilberto Mestrinho se lembra disso. Era esse o regime de 1946. Então, um homem
como o Deputado Jorge Bittar, com sua transparência e competência, prestaria um grande
papel para o País nos Orçamentos posteriores.

No Orçamento do corrente ano, caro Deputado Jorge Bittar, o Governo Federal
mandou recursos para um açude que era o menos importante no meu Estado. Houve lobby
de empreiteiras. A proposta é de 15 milhões. Há obras muito mais importantes, como na
área de saneamento. O Piauí e o Maranhão são os Estados que têm menos recursos para
saneamento no Brasil. Não veio um tostão. V.Exa., Sr. Relator, aprovou apenas o montante
de aproximadamente 7 milhões de reais. Falei com o Relator-Setorial, o Senador Fernando
Bezerra, que reconheceu ter sido muito pouco e disse que queria falar pessoalmente com
V.Exa. Peço, portanto, que essa emenda do Deputado Júlio Cesar tenha um aumento da
parte de V.Exa., porque se trata da continuação de obras. Não serão obras novas.

A cidade de Picos, por exemplo, meu caro Deputado Jorge Bittar, tem 100 mil
habitantes e esgoto a céu aberto. Com muito custo, consegui arrancar do Projeto Alvorada
aproximadamente 2 milhões de reais, que deveriam ter sido pagos parceladamente.

Essa emenda de bancada pretendia atender a obras de saneamento em Bom Jesus,
no cerrado do Piauí, em Corrente, no cerrado, em São Raimundo Nonato e em São João do
Piauí.

Então, faço um apelo a V.Exa. no sentido de que atente para esse detalhe do
saneamento, até porque, dentro da formulação do Banco Mundial, esse é o setor em que o
Brasil pode investir além das previsões do seu superávit primário.

Outro aspecto, meu caro Deputado Jorge Bittar, para o qual chamaria a atenção de
V.Exa., é relativo a uma emenda da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da qual
faço parte, a respeito do Ministério Público. Está na Constituição Federal que o Ministério
Público é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado. V.Exa. sabe que é o
Ministério Público que faz todo o trabalho preliminar para que a função jurisdicional se
exerça na sua plenitude. É fundamental prestigiar o Ministério Público do Brasil. Todas as
ações que digam respeito à ordem pública e à moral pública, enfim, aos direitos difusos da
nossa sociedade, têm no Ministério Público o seu fundamento, o seu tegumento básico.
Assim como, para modernizar a Justiça de primeiro grau, o Orçamento destinou mais de 2
milhões de reais, é justo que se contemple o Ministério Público com um valor
correspondente. V.Exa. aprovou, a bem da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle,
1 milhão de reais.

O Ministério Público é muito bem dirigido pelo grande Procurador-Geral, do qual tive
a honra de ser professor na Universidade de Brasília, Dr. Cláudio Fonteles, homem que está
sacudindo o Ministério Público, tem suas profundas convicções partidárias, um apaixonado
pelo PT e por Lula, mas que coloca em primeiro lugar suas obrigações institucionais. Então,
merece realmente todo o apoio desta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização neste momento. V.Exa. não pode deixar de se sensibilizar em relação a esse
destaque da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

Sr. Relator, ouvi V.Exa., numa resposta a um dos Parlamentares, falar da
regulamentação da CIDE. Eu faria um apelo: se eventualmente houver convocação
extraordinária do Congresso em janeiro, que seja tratada a regulamentação dessa
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contribuição. Se a regulamentação da CIDE ficar para ser discutida depois do dia 15 de
fevereiro, é claro que os Estados e Municípios perderão 2, 3 ou 4 meses de recursos
previstos na reforma tributária.

Mais uma vez, parabenizo V.Exa., Sr. Relator, pelo seu trabalho na Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Com a palavra o Deputado Pedro

Novais, que dispõe de 5 minutos.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sr. Relator, em primeiro lugar,

quero parabenizar V.Exa. pelo excelente trabalho apresentado. Realmente, neste ano, o
trabalho do Relator representa um avanço com relação ao trabalho dos Relatores anteriores,
sem querer desmerecê-los. V.Exa. teve a coragem de reduzir, até agora, os valores atribuídos
às emendas. Isso resulta que os investimentos do próximo ano serão nominalmente
menores do que o dos anos anteriores. Disse nominalmente, porque, nos anos anteriores ao
próximo e a este, os investimentos têm sido várias vezes aquém ao apresentado nos
Orçamentos aprovados.

Creio que neste ponto está o bom germe, vamos dizer assim, para que o Orçamento
do próximo ano seja executado. Sem dúvida alguma, o Governo terá muito menos
oportunidade de fazer remanejamentos ou contenção.

Sr. Relator, o Orçamento do próximo ano ainda conterá alguns defeitos, mas sei que
não há tempo para corrigi-los. Esse é um defeito do nosso processo orçamentário: emendas
meramente para servir de janela estão sendo aprovadas neste relatório. Não se pode iniciar
uma obra com 20 mil reais. Tais recursos não darão nem para comprar o papel e utilizar os
computadores necessários para fazer a licitação. Há valores menores do que este, como 2
mil reais, para a construção de estradas federais neste Orçamento. Quero frisar que não
haverá tempo para construir estradas com 2 mil reais.

Na terceira parte da minha intervenção, di go a V.Exa. que, na condição de
coordenador da bancada do Maranhão, fiz destaques das nossas emendas e também estou
subscrevendo alguns destaques das emendas do Amapá. Peço a V.Exa. atenção especial a
eles. No mais, quero agradecer a V.Exa. a atenção que me dispensou. Na qualidade de
integrante do Comitê de Receita, foi uma honra ter trabalhado com V.Exa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Com a palavra o ilustre Relator,

Deputado Jorge Bittar, para responder a este bloco.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

neste bloco, a primeira intervenção foi a do Deputado João Caldas, de Alagoas, que
enfatizou muito a questão da agropecuária, a importância desse tema para o Estado. S.Exa.
enfatizou seu empenho junto ao Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, acompanhando
a criação do Fórum de Secretários Estaduais. Por fim, o Deputado solicita que o destaque
por ele apresentado à emenda que trabalha o apoio ao desenvolvimento rural no seu Estado
seja tratada com a importância que merece.

O Deputado Rodrigo Maia, em primeiro lugar, na condição de 1º Vice-Líder do PFL,
enfatiza o problema da Bahia, que já registramos e merece ser trabalhado no sentido de que
se possa gerar o necessário equilíbrio federativo no tratamento daquele Estado. Esse é um
compromisso que assumimos. Já fizemos a recomendação ao Comitê de Emendas e
estaremos acompanhando atentamente a busca do equacionamento do problema.

Com relação ao superávit primário, caro Deputado, trata-se de tema de não muito
simples solução. O superávit primário, como se sabe, está profundamente ligado ao
problema da explosão da dívida pública brasileira. O fato é que a nossa dívida chegou a
situação de quase descontrole, não só pelo seu tamanho, mas pelos prazos de vencimento. A
nossa dívida vence em prazos muito curtos. Isso, evidentemente, confere aos tomadores de
títulos da dívida pública brasileira poder de pressão sobre o Tesouro Federal que outros
tomadores no mundo não têm.

A Itália tem uma relação dívida/PIB de 1 para 1, 100%, como é o caso de outros
países também. Os títulos da dívida pública italiana, porém, são emitidos com 20 ou 30
anos. Ou seja, eles têm folga, segurança e nível de certeza muito maior. O superávit



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

53

brasileiro é do tamanho da nossa dívida. O Ministro Palocci e o Presidente Lula, como
qualquer um de nós, têm prazer em praticar o superávit. Evidentemente, quando fazemos
essa reserva de superávit, estamos diminuindo os gastos sociais, os investimentos em infra-
estrutura econômica, como já enfatizei, o sistema de transporte e logística em nosso País.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Só para acrescentar, ressalto que a dívida
brasileira foi encurtada no segundo semestre de 2002. O então Presidente do Banco Central,
Arminio Fraga, a vinha alongando, até que veio a eleição. Na nossa avaliação, claro que não
na dos senhores, o risco que se tinha de vitória do candidato Lula obrigou o Governo a fazer
o hedge da posição dos investidores em dólar com os swaps cambiais. Tudo que foi
vencendo foi ao overnight. Se amanhã houver alguma outra crise, também este Governo
voltará ao overnight, como fez o anterior.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Meu caro Deputado Rodrigo, naquele
momento, houve o efeito eleitoral, o chamado risco eleitoral, mas é impossível imaginar-se
que uma eleição possa gerar tão grande distúrbio no mercado financeiro. É evidente que,
além do risco eleitoral, há um risco estrutural da economia brasileira e da dívida. Esse é o
grande problema da economia brasileira. Na verdade, a nossa dívida explodiu porque, no
passado, se manteve o câmbio supervalorizado, além do que seria necessário. A dívida
pública explodiu junto com o câmbio em 1999, quando se tornou flutuante, e o Brasil ficou
exposto às várias crises internacionais do período: crise da Rússia, crise do México, crise
asiática e assim por diante. Isso, evidentemente, tornou a nossa economia muito vulnerável.
Então, o superávit praticável é aquele que permite manter a dívida sob controle. Neste
momento, a relação dívida/ PIB está em trajetória declinante.

Ninguém mantém o tamanho do superávit por prazer, como já disse. Na medida em
que o tempo avance, a economia brasileira continue estável e a relação dívida/PIB aponte
para baixo, não tenho dúvida de que o Governo será o primeiro a propor a redução do
superávit público.

Em resposta ao que disse V.Exa., digo que, neste momento, não seria adequado
alterar o superávit primário. Em time que está ganhando não se mexe.

Fizemos brutal esforço no que se refere a política monetária e fiscal, apertamos o
cinto, impusemos austeridade total, mas quando a situação começa a melhorar,
afrouxamos, passamos para o mercado a idéia de que estamos desmontando a política
monetária e fiscal.

Na medida em que a economia permanece estável por período razoável, e a dívida cai,
lá na frente, no meio ou no final do ano que vem, poderemos rever o tamanho do superávit
primário brasileiro.

O fato é que neste momento ele está de bom tamanho.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - O ilustre Relator, com razão, está

pedindo um pouco de silêncio. Se não ouvirmos o Relator, não saberemos o que aconteceu.
Precisamos escutar as respostas de S.Exa. Portanto, é importante que o Plenário e os
assessores permaneçam em silêncio.

(Não identificado) - Sr. Presidente, em nome do PL, peço a V.Exa. que encerre as
inscrições. Os Deputados já tiveram tempo suficiente para se inscrever.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Ainda há 23 Srs. Parlamentares
inscritos. Se o Plenário concordar, encerraremos as inscrições a partir de agora. Os que
estão inscritos terão a palavra assegurada. Daí para frente, não haverá mais inscrição.

Com a palavra o Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, este é o único momento

para os Srs. Parlamentares discutirem. Abrimos mão de interstício em outros momentos;
agora, teremos 3 dias úteis de interstício, foram abertos interstícios. Este é o único
momento em que os Deputados podem se expressar por 5 minutos. Portanto, não me parece
justo que se encerrem as inscrições. Há Deputados e Senadores esperando essa
oportunidade. Fui à sessão do Senado para ver se encontrava o Senador Amir Lando lá, mas
S.Exa. estava trabalhando aqui.

Sr. Presidente, repito: este é o único momento de debate. Peçamos, então, aos Srs.
Parlamentares que sejam o mais breve possível e não repitam o que já foi dito, a fim de que
cheguemos ao final.
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O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Tem a palavra o Deputado Dr.

Rosinha.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - O debate está indo por bom caminho.

Entretanto, quando o Relator ainda está respondendo, por mais de uma vez é interrompido
pelo Parlamentar que fez a pergunta. Sugiro que a réplica fique para o final, para não se
interromper o Relator a todo instante, como está ocorrendo. Para agilizar os trabalhos, deixo
a sugestão de que, quando a palavra estiver com o Relator, apenas S.Exa. fale. Se o
Deputado tiver direito à réplica, que se inscreva e a faça depois, mas não interrompa a todo
instante.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - V.Exa. tem toda razão.
Com a palavra o Senador Amir Lando.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, a discussão é relevante e intrínseca

à ação parlamentar, mas temos um calendário que nos aperta. De qualquer sorte, devemos
dar celeridade a esse processo, porque temos de votar o relatório geral e a matéria
destacada. Aí começa a longa e penosa ação do Relator para apreciá-los. Sei que muitos
serão rejeitados, mas S.Exa. terá de fazer uma análise de mérito, o que demanda tempo.
Amanhã, às 15h, queremos votar o relatório geral no plenário do Congresso.

Devemos dar curso a este debate, a fim de que o Relator aprecie a enorme lista de
destaques. Caso contrário, não haverá tempo para apreciá-los. Queremos manter o
cronograma de entendimento que reina nesta Comissão.

É o apelo que deixo registrado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - O Senador Sibá pediu a palavra pela

ordem primeiro.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, quero fazer duas perguntas: a

mesma pessoa pode se inscrever mais de uma vez? É possível que o Relator não receba mais
consultas paralelas? Se não, será melhor as fazermos diretamente a S.Exa, pois, de outra
forma, fica prejudicada a forma como estamos trabalhando.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Concedo a palavra pela ordem ao
Deputado Claudio Cajado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, o princípio geral do processo
legislativo permite que se trave o contraditório e o debate na Comissão. Historicamente, não
se pode retirar da Oposição o direito de discutir a matéria. Se o Governo deseja acelerar o
processo da discussão, que os Parlamentares da base desistam de sua inscrição. Se é para
agilizar o procedimento, apresentar as discussões e votações dos destaques e
posteriormente o relatório geral, solicito ao nobre Senador Amir Lando que peça aos
Deputados e Senadores da base de sustentação do Governo que abram mão da discussão.
Não é justo que a Oposição, tendo a responsabilidade adicional de criticar e mostrar os
equívocos e o arroxo que este Orçamento imporá ao País, não possa fazê-lo no momento
apropriado.

Sr. Presidente, a minha sugestão é a de que não encerremos as inscrições e
permitamos à Oposição o debate. Se o Governo tiver interesse em acelerar o procedimento, é
simples: basta que seus Parlamentares procedam à retirada de suas inscrições.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Esta Presidência toma a seguinte
decisão: não havendo consenso, o debate continuará da forma como vinha sendo feito,
assegurada a palavra a todos que ainda não a utilizaram. Não permitiremos discussão
paralela. Por exemplo, se o Relator estiver respondendo, e alguém tiver algum
questionamento, este deve ser deixado para o final.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, meu apelo foi geral, dirigi -me tanto
para os Deputados e Senadores da base do Governo quanto para os da Oposição, na busca
do entendimento. Há uma votação em curso no Senado. Os trabalhos, portanto, começam a
entrar na rota de colisão, o que me parece impróprio. Teremos de suspender
temporariamente esta reunião, para que todos os Senadores votem no plenário, porque há
pedido de votação nominal.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

55

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Senador Amir Lando, continuaremos
com a reunião. Solicito apenas que, no momento da votação, V.Exa., na condição de Líder
do Governo, nos avise.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Já está em votação? Então,

infelizmente, suspenderei a reunião.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Solicito a atenção do Plenário. Também

me deslocarei ao plenário do Senado Federal para exercer o meu direito ao voto.
Peço ao Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 2º Vice-Preside nte da Comissão,

que presida a reunião até o meu retorno ou até que o Presidente Gilberto Mestrinho volte.
Continua com a palavra o ilustre Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Com a palavra o

Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sras. e Srs. Parlamentares, darei seqüência a

minha apreciação.
Em relação à intervenção do Deputado Rodrigo Maia, o essencial já foi dito, apenas

gostaria de destacar que S.Exa. enfatiza que, para haver investimentos em saneamento,
seria desejável a constituição de marco regulatório apropriado para o setor. Estou de pleno
acordo com esse diagnóstico. S.Exa. registra que, embora algumas empresas estaduais
estejam bem, grande parte está em absoluto desequilíbrio econômico-financeiro. Essa é uma
limitação verdadeira. O Deputado Rodrigo Maia também faz menção à autorização para
crédito suplementar.

A nossa proposição mantém 20% para cada subtítulo. Lembro, por curiosidade, que
na Prefeitura do Rio de Janeiro a margem de remanejamento é 20% do orçamento global, o
que significa que todos os investimentos podem ser alterados por decreto. Não é o que
estamos propondo, mas 20% por subtítulo, de tal maneira que o Poder Executivo faça os
pequenos ajustes e que o Congresso Nacional discuta as grandes mudanças orçamentárias,
para que não fiquemos no varejo discutindo pequenas alterações orçamentárias. Quando se
dá margem razoável para o Poder Executivo, acabamos avocando para o Congresso Nacional
os temas verdadeiramente mais relevantes.

Estou de acordo em que os Jogos Pan-Americanos não são um problema do Rio de
Janeiro, mas um desafio nacional, pela importância que têm para o País. Procuraremos dar
o tratamento mais adequado possível. Lembro que, no projeto de lei orçamentária, já
existem 53 milhões de reais destinados à construção do estádio olímpico na cidade do Rio
de Janeiro. Lembro também que a Vila Olímpica será financiada com recursos da Caixa
Econômica Federal. Depois, mais de mil apartamentos comercializados.

A Deputada Maria Helena levanta o problema social e a carência de infra-estrutura
do Município de Boa Vista. Devido às dificuldades da zona rural do Estado, recheado de
reservas indígenas e ecológicas, há grande migração para a cidade. Estou atento a isso,
Deputada.

A questão das rodovias é outro tema importante para o Estado. Tema igualmente
relevante é o Programa Agente Jovem, proposto por emenda da Comissão de Seguridade
Social e Família. Na minha primeira intervenção, enfatizei a importância desse programa e
disse que já conseguimos destinar a ele 30 milhões de reais, recursos, reconheço, aquém do
necessário. Tentaremos, dentro das nossas disponibilidades, melhorar esse programa, que é
de grande alcance social, porque trabalha com o segmento mais exposto ao crime
organizado no País: a juventude. Oferecer bolsas para que jovens sejam agentes em suas
comunidades é muito importante.

Por fim, enfatizo a importância da sua presença aqui, nobre Deputada. Sei que
V.Exa. não é membro da Comissão, mas tem acompanhado os nossos trabalhos
permanentemente, o que é muito positivo.

O Deputado Miguel de Souza, companheiro de Rondônia, levanta a questão da BR-
364, particularmente no que tange ao anel viário e ao trecho próximo a Porto Velho. A
rodovia é importante também para a integração com os países andinos, de forma particular
com o Peru e com a Bolívia. Estamos atentos a isso e sabemos de sua importância também
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para o escoamento da soja para a Zona Franca de Manaus e para o Acre. Por isso,
trataremos o destaque com a importância que merece.

O Deputado Geraldo Resende enfatiza o destaque para a Universidade Federal de
Dourados e para saneamento básico no Estado, dois investimentos extremamente nobres,
que merecerão nossa atenção.

O Deputado Paes Landim propõe uma emenda para a FUNASA, referente a
saneamento básico no Estado do Piauí, e apresenta destaque para uma proposta de
recursos destinados ao Ministério Público Federal. Por fim, destaca a necessidade da CIDE,
questão que até hoje questão não foi trabalhada. Estou de pleno acordo com as proposições
de S.Exa.

O Deputado Pedro Novais, integrante do Comitê de Receitas, destaca a importância
de um Orçamento mais realista e que viabilize melhor sua execução. Isso é o que também
queremos. S.Exa. levanta ainda problema que, a meu ver, deve ser objeto de profunda
reflexão: o processo de apresentação de emendas.

Estou entre aqueles que consideram que abrimos muito o leque para a apresentação
de emendas, o que fez com que o valor por emenda ficasse muito reduzido. No ano que vem,
teremos de refletir sobre a Resolução nº 1, do Congresso Nacional, que estabelece a
sistemática sobre emendas. Como a resolução só vale até o meio do ano, ao discutir um
novo texto, teremos a chance de propor nova sistemática para as emendas, de forma a que
tenhamos um Orçamento com emendas mais valorizadas e de caráter mais amplo e mais
profundo.

Além disso, o Deputado Pedro Novais encaminha os destaques do Maranhão e do
Amapá.

Sr. Presidente, peço licença para me ausentar por um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Nesse ínterim, há

algum Deputado que queira fazer intervenção que prescinda da presença do Relator?
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Enquanto o Relator não chega, gostaria de

saber se existe informação a respeito da reunião ocorrida há pouco, no Palácio do Planalto,
sobre a propalada convocação extraordinária. A Secretaria da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização tem informação sobre a convocação extraordinária?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - A Mesa não sabe
oficialmente de nada, e eu, que sou da Oposição, não sei de nada. Pergunto ao Deputado
Dr. Rosinha ou a algum dos ilustres Líderes do bloco governista se há alguma informação
consistente sobre o assunto. (Pausa.)

Não há nenhuma informação por enquanto.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Se serve a informação do jornal, será no

dia 20, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Faço a indagação, Sr. Presidente, porque,

como o assunto seria discutido no almoço, talvez já houvesse alguma solução às 16h11min.
Uma vez que não fomos convidados para o almoço, poderíamos ser informados a respeito.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Tem V.Exa. a

palavra.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Enquanto aguardamos o Relator para

continuarmos o nosso trabalho, não posso deixar de manifestar a alegria de ver um dos
grandes nomes da nossa legenda presidindo os trabalhos desta Comissão. Tenho certeza de
que S.Exa. conduzirá esta reunião muito bem, como tudo que faz.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Uma presidência
factual, eventual e passageira, mas, de qualquer forma, tentarei exercê -la no limite das
minhas possibilidades.

Estamos assistindo ao esforço concentrado dos Parlamentares, dentre os quais se
incluem os Deputados Bismarck Maia, Narcio Rodrigues e outros integrantes do nosso
partido, no sentido de prover um orçamento que seja o mais realista possível e que
corresponda às necessidades da nossa população.

O Relator deverá voltar em alguns minutos. Há mais algum Deputado que gostaria
de fazer uso da palavra? (Pausa.)
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Com a palavra o Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, em relação às informações

solicitadas anteriormente pelo companheiro baiano acerca da convocação extraordinária do
Congresso Nacional, registro que todos estamos aguardando o resultado de reunião que
aconteceu de meio-dia às 14h, no Palácio do Planalto. Mas, antecipadamente, Sr.
Presidente, parabenizamos o Presidente da República por ter a intenção de convocar o
Congresso Nacional extraordinariamente para votar a emenda paralela da Previdência,
reconhecendo, assim, a necessidade de cumprir acordo celebrado com o Senado Federal.

Se é para cumprir um acordo que melhorará as condições dos aposentados do Brasil,
temos de parabenizar o Presidente da República por estar voltado para o atendimento desse
compromisso, que não é só do Congresso Nacional, mas de todo o País.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Tem V.Exa. a

palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que informe

como será o andamento dos nossos trabalhos. O Deputado Jorge Bittar terá tempo para
analisar os destaques? As bancadas terão a oportunidade de conversar novamente com o
Comitê de Recursos? Enfim, qual será o procedimento daqui por diante?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Suas observações,
Deputada Laura Carneiro, são as mais judiciosas, pertinentes e oportunas. São mais de mil
destaques. Portanto, é mais do que justo e absolutamente indispensável que haja esse
tempo. Imagino seja esse o procedimento a ser adotado pela Comissão.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então, V.Exa. entende que, encerrada a
fase de discussão, a reunião deverá ser suspensa por período determinado, para que o
Relator possa proceder à análise dos destaques e, assim, fazer o bloco a ser destacado ou
não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Esgotada a relação
dos oradores inscritos, deveremos votar o relatório, ressalvados os destaques, e em seguida
estabelecer um prazo consistente para sua análise. Depois, voltaremos aqui para discuti-los
e analisá-los conjuntamente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Portanto, a expectativa de V.Exa. é a de
que esse prazo termine por volta das 2 horas da manhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Devíamos já ter
previsto isso e ter dormido o dobro de ontem para hoje. Acredito, porém, que ninguém fez
isso, mas estamos avisados de que deveremos ter de hoje para amanhã muito poucas horas
de sono.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Pois não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. poderia pedir ao

Comitê de Avaliação de Emendas que estabeleça pelo menos 5 a 10 minutos por bancada
que ainda não tenha sido contemplada. Creio que 15 bancadas já não precisam mais, pois
já denunciaram a fase de destaques. Peço ao Comitê que eventualmente ouça as bancadas
regionais, exceto essas 15, aquelas portanto que não abriram mão do seu direito à
apresentação de destaques, a fim de que possamos ter uma fase de negociação.

Exatamente no período em que o Deputado Bittar estará elaborando o seu relatório,
poderíamos, ao mesmo tempo, conversar com o Comitê de Avaliação de Emendas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Perfeito. Vamos
encaminhar ao Relator a sua sugestão.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o Deputado Cajado, que é
do Comitê, gostaria de dar uma informação

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, se V.Exa. permitir gostaria
de dar uma informação à Deputada Laura Carneiro e à Comissão.

A intenção é a de que assim que se proceda à votação do relatório geral possamos ter
uma reunião preliminar com o Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar, a fim de que S.Exa.
nos informe quanto aos limites, para que possamos dar seqüência aos entendimentos com
as bancadas. Há de se ressaltar que foram adotados 3 procedimentos quanto ao equilíbrio
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das bancadas nos Estados. Tomando por base o critério da média do percentual de cada
unidade federativa nos orçamentos nos últimos 4 anos, recompusemos algumas perdas
diante das Relatorias-Setoriais apresentadas.

Em relação aos acordos, houve situações em que foi feito um ajuste para a
apresentação de destaque e para a não-apresentação e acatação de destaque. Porém,
precisamos ouvir do Relator-Geral quais são as premissas de teto e piso, para que possamos
nos reunir e continuar o trabalho, seqüenciando, dessa forma, os entendimentos entre o
Comitê de Avaliação de Emendas e as bancadas.

A partir da conclusão da votação do relatório e da conversa do Comitê com o Relator,
Deputado Jorge Bittar, daremos início às reuniões com as bancadas dos Estados.
Avisaremos aos coordenadores de bancada por meio da Intranet.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Em resposta ao
Deputado Claudio Cajado, tenho a dizer que as suas observações coincidem perfeitamente
com o que foi referido pela Deputada Laura Carneiro.

Reforço a idéia de se ter esse espaço logo após a votação, a fim de que possamos,
juntamente com o Relator, estabelecer os parâmetros, as premissas, o balizamento para
facilitar a posterior discussão dos destaques.

Tem a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo

a V.Exa. e aos demais Líderes, pois, para que o nosso Relator, Deputado Jorge Bittar, possa
desenvolver seu trabalho ouvindo de forma mais democrática todos os Parlamentares e
todas as bancadas, é fundamental que haja entendimento. Mais de 30 Parlamentares já
participaram da discussão e ainda temos mais de 30 inscritos. Se formos ouvir todos, não
vai ser possível fazermos o que o Deputado Cajado e outros estão argumentando.

Não queremos que seja necessário entrar com um requerimento pedindo o
encerramento da discussão, embora isso já tenha acontecido nesta Casa anteriormente,
porém já tivemos mais de 10 inscritos.

O apelo que fazemos aos Líderes e aos Coordenadores é no sentido de que sejam
ouvidos mais uns 5 coordenadores de região e encerrada a discussão. Dessa forma, o
Relator terá a possibilidade, mais democrática, de ouvir as bancadas e os Srs.
Parlamentares e poder trabalhar. É o nosso apelo.

Se esse apelo não for atendido, vamos utilizar o instrumento regimental a que me
referi, o que não queremos fazer. Uma vez que mais de 30 Parlamentares já falaram, formulo
essa questão a V.Exa.

Na qualidade de Presidente, V.Exa. pode consultar o Plenário. Particularmente, não
posso fazer isso. Então, sugiro que V.Exa. consulte o Plenário sobre a possibilidade de
dividir entre Deputados e Senadores o uso da palavra. Aí encerraríamos por volta das 17h,
votaríamos o relatório, ressalvados os destaques, faríamos as reuniões de bancada para
trabalhar os destaques e, após isso, cada um poderia fazer suas intervenções com
tranqüilidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Antes de passar a
palavra ao Senador Sérgio Guerra, gostaria de dizer ao Deputado Gilmar Machado que suas
lúcidas ponderações vêm ao encontro de tudo aquilo que desejamos. Há alguns detalhes que
precisam ser considerados. Nenhum Senador se manifestou, o que impossibilita o
encerramento da discussão.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Até as 17h poderiam se manifestar 8
Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Não há dúvida. Por
outro lado, já foi respondida uma questão de ordem do Deputado Alberto Goldman no
sentido de que todos tivessem igualmente direito ao uso da palavra. Portanto, haveria
necessidade de que os inscritos viessem a abrir mão do seu direito de se manifestar. Voltarei
à discussão sobre suas considerações depois de passar a palavra ao Senador Sérgio Guerra.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, quero deixar clara a nossa total
e completa discordância com a proposta apresentada. Inimaginável querer reduzir o direito
de discutir o Orçamento da União. O Relator-Geral apresenta seu relatório, e os
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Parlamentares vão renunciar ao direito de discutir?! Isso não é uma proposta, é algo
absolutamente autoritário, o que não podemos acatar.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Quem já participou da Comissão de
Orçamento sabe que isso sempre aconteceu, e nunca houve esse processo. O nobre Senador
está equivocado. Está assegurado o direito de falar aos Senadores. Ninguém está tolhendo o
direito de ninguém. Quem chegou cedo aqui pôde falar. Desde as 10h estamos aqui.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, o melhor caminho seria o
Deputado Gilmar Machado solicitar aos Parlamentares da base de apoio ao Governo que
retirassem o nome da lista de inscrição. Essa é uma decisão individual. Porém, a Oposição
não pode abrir mão de discutir essa matéria em hipótese alguma. Não podemos abrir mão
disso.

Se o Deputado Gilmar Machado solicitar aos Parlamentares da base de apoio ao
Governo que, para agilizar os procedimentos, retirem seus nomes da lista de inscrição para
discutir a matéria, o Governo, por um princípio geral de economia política e legislativa,
poderia fazer o mesmo.

Acredito que o apelo feito pelo Deputado Gilmar Machado tem muito mais a intenção
de que os membros da base do Governo não discutam a matéria e possam votar. Nós, a
Oposição, em hipótese alguma podemos deixar de discutir a matéria, principalmente em
relação a Estados que, como a Bahia, estão extremamente prejudicados nos relatórios
setoriais porque não foram contemplados por completo pelo Relator. Então, temos de
mostrar essas nuanças e essas situações, com o objetivo de recompor a média histórica dos
últimos 4 anos, algo que em relação à Bahia não aconteceu.

Por outro lado, o Orçamento enseja discussão mais ampla. Temos de demonstrar que
ele não casa com a política do Governo de promover desenvolvimento sustentável,
crescimento com investimento na infra-estrutura e, principalmente, geração de empregos.
Então, precisamos discutir exaustivamente o Orçamento. E o Governo poderia, ele sim,
abrir mão, não nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Com a palavra o
Deputado Luiz Carreira. Em seguida, Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, o art. 39 estabelece que a
discussão se encerrará após falar o último orador inscrito. Se, após o término to tempo da
reunião, ainda houver inscrições a atender será convocada outra, ao fim da qual estará a
discussão automaticamente encerrada.

O § 1º diz explicitamente que a discussão poderá ser encerrada a requerimento
escrito do Líder ou de 10 membros da Casa, após falarem no mínimo 4 Senadores e 6
Deputados. Então, é preciso que 4 Senadores falem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Com a palavra o
Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, pedi a palavra em função da
forma como o Deputado Gilmar Machado foi tratado aqui. Acho absurdo alguém dizer que é
autoritária qualquer tipo de manifestação em relação a esta Comissão. Estou há 5 anos aqui
e nunca vi um Senador se dirigir a um Parlamentar da forma como aconteceu agora. Na
condição de membro do Partido dos Trabalhadores, há 5 anos nesta Comissão de
Orçamento, quero repudiar a forma como o Deputado Gilmar foi tratado. Isso é um absurdo.
Demonstra falta de preparo político a forma como a palavra foi dirigida ao Deputado Gilmar
Machado.

É o registro que faço.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Consideramos que

as ponderações do Deputado Gilmar Machado foram no sentido de dar agilidade e bom
desenvolvimento aos trabalhos desta Comissão.

No entanto, há disposições regulamentares que não são subjetivas e precisam ser
obedecidas, porque dizem respeito ao Regimento. Se não seguirmos o Regimento, criaremos
uma entropia, um caos. E não será possível chegarmos a um resultado final. Por isso, todos
nós, no limite das nossas energias mentais, temos de ser os guardiães do Regimento, que
estabelece as regras para a nossa conduta.
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O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Há um tratamento básico aqui, não é
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Perfeito.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, peço que seja relevada a

expressão que empreguei. Desculpo-me, mas insisto claramente em que é autoritário querer
reduzir a discussão do Orçamento da União aqui e agora. Não há antecedentes para que se
pretenda evitar que essa discussão se prolongue por tanto tempo quanto desejem os
Parlamentares. Qualquer Parlamentar tem aqui o mesmo direito de falar, principalmente
quando se trata de discutir proposta e documento da importância deste que avaliamos hoje.
Peço desculpas ao Deputado por essa afirmação, mas, concretamente, o conteúdo é este:
não se pode interromper o processo de discussão, numa demonstração de autoritarismo e
de vontade de reduzir o papel daqueles que ainda não falaram e podem ter coisas
pertinentes a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Senador,
agradecemos a V.Exa. o pedido de desculpas. Não está absolutamente em discussão aqui
nenhum processo de cerceamento da palavra de ninguém. Na verdade, o Regimento será
cumprido absolutamente à risca, literalmente, e assegurada a palavra a todos os
Deputados.

No entanto, se Parlamentares, notadamente aqueles da base do Governo, que
imagino já estejam contemplados no relatório do Deputado Jorge Bittar, quiserem abrir mão
de sua inscrição, nada impede que o façam. A Oposição certamente exercerá, também no
limite da sua competência, o direito de mostrar aquilo que não corresponda aos
pressupostos de quem tem como dever de ofício procurar o melhor caminho para maximizar
o exercício de Governo.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, onde está o Relator?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Inscrições, por

favor.
Deputada Laura Carneiro com a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, é praxe na Comissão

discutir nesta fase. Na fase dos destaques, normalmente os Deputados não fazem a
discussão.

(Não identificado) - Sr. Presidente, o Relator chegou. Vamos continuar seguindo a
lista.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Aproveito a chegada do Relator para dizer
que há 2 destaques que não são de valor e que não foram citados, mas são de grande
importância. São 2 destaques referentes à Defensoria Pública, que lhe permitem ampliar
seus números no que respeita a concursos públicos. A Defensoria Pública da União não
consta do Anexo VII do projeto de lei orçamentária. Portanto, eu e o Deputado Paulo Rocha
apresentamos 2 destaques no sentido de que pelo menos esse órgão conste com relação aos
concursos.

Peço ao Relator que altere a questão referente à Defensoria Pública no que diz
respeito ao título, possibilitando que ela proceda à realização de concurso público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Vamos encaminhar
de forma muito especial sua solicitação ao Relator.

Com a palavra o Deputado Claudio Cajado, o próximo da lista.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

Sras. e Srs. Senadores, nobre Relator, Deputado Jorge Bittar, foi dito anteriormente que pau
que nasce torto continua torto e nunca se endireita. Aliás, essa é uma música baiana. É
verdade. Em que pese o extraordinário trabalho do Deputado Jorge Bittar — sou
testemunha dele, registro publicamente —, pouco ou muito pouco S.Exa. pôde fazer para
consertar a peça orçamentária enviada pelo Executivo.

Inicialmente, houve grande luta por parte desta Comissão e da Câmara dos
Deputados, principalmente da Oposição, para que pudéssemos restituir os recursos
retirados do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza incluídos no orçamento da Saúde.
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Essa medida prejudicaria enormemente os pobres, os miseráveis do nosso País. Graças a
Deus, ela foi revista pelo Governo, diante da elevadíssima pressão feita por esta Casa.

Este Orçamento não casa com o discurso do PT. Prometeu-se dobrar o salário
mínimo. O que estamos vendo, porém, é que com um reajuste real de 2% não há como
dobrar o salário mínimo em 4 anos. Como será se no próximo ano o Brasil crescer de 3% a
4% e, em 2005, repetir-se essa mesma situação, se não pôde se dar mais, no próximo ano,
com a projeção de 2005 similar à de 2004? É a situação que trago à discussão, porque
precisamos encontrar uma forma de elevar o salário mínimo para algo entre 290 e 300 reais.
Essa é a nossa meta, Sr. Presidente.

O Relator afirma preferir que os recursos necessários à geração do superávit
primário sejam aplicados em ações sociais e de infra-estrutura econômica. Está no relatório.
Ora, como é possível fazer essa afirmação se o superávit primário gerado pelo Governo neste
ano é bem superior ao pactuado? Estamos vendo o interesse e a boa intenção do Relator,
principalmente dos seus auxiliares. Integro-me a S.Exa. porque faço parte da Comissão de
Estudo de Avaliação de Receitas e posso perceber claramente o desespero que existe para se
encontrar recursos que casem com a proposta do Governo. Mas não casam, Sr. Presidente.
O que Governo diz não casa com a proposta orçamentária.

Tivemos — e está demonstrado claramente — aumento da carga tributária. A
proposta para o ano de 2003 era de 22,93% do PIB. A estimativa atual para o fechamento do
ano é de 23,13%, algo em torno de 0,20% de aumento de carga tributária, oriundo da
COFINS, do IPI sobre fumo e do aumento da alíquota específica para perfume, fumo e
bebidas. Essa carga tributária vai impactar o processo de crescimento do País, não tenham
dúvida. Não temos como fazer com que haja geração de emprego e crescimento em um
processo de recessão. Não temos mais como impor à classe produtiva do País aumento de
tributos e impostos. E a proposta orçamentária oriunda do Executivo prevê isso. É uma
contradição com o discurso que deu a vitória ao Presidente Lula.

Por outro lado, Sr. Presidente, tivemos corte brutal nos investimentos para o próximo
ano. Há de se considerar que a proposta está sendo mais realista. É verdade. Neste ano
houve previsão de investimentos que não se concretizou. Os recursos não foram de todo
empenhados. Mas no que se refere ao próximo ano, ainda que exista o compromisso do
Ministro Mantega, o Relator Jorge Bittar está sendo mais realista em afirmar que não
podemos fazer a execução orçamentária descasada da financeira. Portanto, haverá
contingenciamento, sim.

E, se haverá contingenciamento, com queda de investimentos pelo menos de metade,
é óbvio que o País pagará um preço enorme, principalmente a classe menos favorecida da
população.

Com relação à CIDE — e aí faço uma indagação ao Relator —, tenho em mão
comunicado da procedência de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela
Confederação Nacional dos Transportes, neste mês de dezembro. Gostaria de saber do nobre
Relator se irá proceder à modificação do que está contido como reserva de contingência para
a CIDE, uma vez que ficou claro no julgamento do Supremo Tribunal Federal que se esse
contingenciamento ocorrer os recursos não poderão ser desviados, como aconteceu este
ano.

Tivemos diversas suplementações orçamentárias com recursos oriundos da CIDE —
desvio de finalidade, é bom ficar claro. Essa ação direta de inconstitucionalidade proposta
pela Confederação Nacional dos Transportes obteve liminar de ganho de causa para
proceder aos esclarecimentos a respeito do contido no art. 4º da lei orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Deputado, V.Exa.
está falando há 7 minutos. Todos terão direito a falar. Podemos chegar até 1h, 2h, 3h da
manhã, mas, por gentileza, todos devem colaborar, usar a capacidade de síntese que Deus
lhes deu.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não, Sr. Presidente. Vou tentar
sintetizar. V.Exa. me concede mais 3 minutos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - V.Exa. já usou 7
minutos. Mais 1 minuto para encerrar, por favor.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Diante da fatalidade do tempo, Sr.
Presidente, quero apenas dizer que a questão da CIDE é fundamental. Peço ao Relator que
me esclareça sobre a postura a ser adotada.

Por fim, acompanhando o Comitê de Avaliação de Emendas, dou o testemunho de
que o Deputado Jorge Bittar tem sido absolutamente transparente e democrático. S.Exa.
tem feito enorme esforço para equacionar as diferenças que se impuseram aos Estados da
Federação, mas a Bahia saiu extremamente prejudicada. Faço o alerta porque o Deputado
Jorge Bittar agora, no fechamento do seu relatório, diante da apresentação dos destaques,
terá de atender alguns Estados que saíram prejudicados. E a Bahia, no cômputo geral, ficou
extremamente prejudicada em relação à sua média dos últimos 4 anos.

Tivemos brutal decréscimo no setor de infra-estrutura, o que impacta negativamente
áreas essenciais para o desenvolvimento do Estado. Falo não na condição de membro do
Comitê de Avaliação de Emendas, mas de Deputado baiano, membro do PFL, principalmente
diante da transparência e do elevadíssimo espírito público do Deputado Jorge Bittar.

Portanto, junto-me à bancada baiana para recompor essas sensíveis perdas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Na seqüência,

falará o Deputado Renato Casagrande; em seguida, o Deputado Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, pela ordem. Peço a atenção

do Deputado Jorge Bittar para o fato de que foi firmado pelo Governo Federal compromisso
no sentido da recomposição do Fundo Constitucional do Distrito Federal. No texto que
V.Exa. apresenta como relatório final, porém, esses recursos não foram recompostos.
Chamo a atenção de V.Exa. para o que está na pág. 888 do relatório.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Sr. Presidente, posso usar da palavra?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - V.Exa. é o próximo

inscrito. Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Parlamentares, falarei rapidamente, contribuindo para agilizar a nossa reunião.
Em primeiro lugar, quero parabenizar o Deputado Jorge Bittar. S.Exa. teve grande

capacidade de coordenação de trabalho. Com a contribuição — sozinho S.Exa. não faria isto
— da equipe de Relatores-Setoriais, do Comitê de Avaliação de Emendas, que muito
colabora, e da Consultoria da Casa, que tem muita experiência, S.Exa. corrigiu distorções
que vieram da mensagem do Executivo com relação à saúde, avaliou dados e números e
descobriu novas fontes de receitas e ajustou a mensagem do Executivo à proposta aprovada
de reforma tributária.

Apesar das dificuldades que enfrentamos relativas à discussão do Orçamento deste
ano, com o relatório do Deputado Jorge Bittar e sob o seu comando, descobrimos a
possibilidade de adequarmos o Orçamento à realidade que poderemos ter neste ano.

Naturalmente, o ajuste feito em relação ao setor Saúde foi fundamental para que
possamos aprovar o relatório, tanto no que se refere à questão da Emenda nº 29 quanto à
da per capita por Estado.

Ressalto a importância da perspectiva de ajustarmos o salário mínimo de forma real,
num percentual real, a fim de favorecer as pessoas que ganham menos neste País.

Deputado Jorge Bittar, o seu relatório estabelece e recompõe um investimento de
mais de 11 bilhões de reais. É um investimento importante. Naturalmente, se o Governo
Federal for usar do instrumento do contingenciamento, esses 11 milhões de reais de nada
valerão. Mas se pudermos estabelecer um processo de controle da economia fazendo com
que tenhamos um investimento que passe de 4 a 5 bilhões este ano para próximo de 11, 12
bilhões no ano que vem, teremos um avanço importante na geração de emprego e no
crescimento da economia brasileira.

Encerro fazendo um apelo ao Presidente da Comissão para que possamos controlar o
tempo de todos, a fim de que tenhamos a oportunidade de realizar reuniões com o Relator e
com o Comitê de Avaliação de Emendas. A bancada do Espírito Santos apresentou emendas.
Queremos nos reunir com o Deputado Jorge Bittar no Comitê, a fim de que possamos
agregar algumas coisas a mais ao orçamento do Estado, que serão importantes para a
economia capixaba.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Agradeço ao

Deputado Renato Casagrande, que mais do que cumprir religiosamente o horário usou
menos tempo do que tinha direito. S.Exa. trouxe muitas observações consubstanciadas. Foi
extremamente conciso e consistente nas suas colocações.

Tem a palavra o Deputado Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Relator, gostaria de contar com a sua atenção neste momento, como tem feito

com todos que me antecederam. Primeiramente, quero elogiá-lo e parabenizá-lo. Sabemos
todos do sacrifício de V.Exa. nos últimos meses e dias para poder fazer o orçamento.
Esperamos seja um orçamento que não sofra contingenciamento nem cortes e de fato seja
executado para o bem de todos os Estados, para o bem de toda a Nação.

Associo-me à Deputada Professora Raquel Teixeira, ao Deputado Alberto Goldman e
ao Deputado Rafael quando expressam a preocupação do nosso partido com relação ao
problema dos recursos das universidades, do FUNDEF, do aumento da carga tributária e do
per capita da saúde, uma bandeira que o PSDB levantou em nome do Deputado Rafael,
juntamente com todos que pertencem à bancada da saúde.

Sr. Relator, quero deixar claro que a bancada do Ceará — e está aqui o Deputado
José Gerardo ao meu lado, esteve aqui há pouco o Deputado Inácio Arruda, ambos da base
parlamentar do Governo — não está se sentindo contemplada com os recursos que foram
alocados nas emendas apresentadas, percentualmente, em comparação com o que vinha
recebendo nos últimos anos. Tais emendas são extremamente importantes para o Estado do
Ceará — depois vou citar algumas delas.

Portanto, Sr. Relator, gostaria de pedir a atenção de V.Exa. e do Comitê de Emendas
para alguns pontos fundamentais das emendas que apresentamos para o Estado do Ceará.
Uma delas, por exemplo, é para suplementar o Hospital Geral de Fortaleza. A licitação está
feita, mas a obra não foi iniciada porque ainda não dispomos dos recursos. Todos sabemos
das dificuldades por que passou e passa Fortaleza devido ao acúmulo de pessoas vindas do
interior para serem atendidas. O assunto foi até mesmo matéria na mídia nacional por
muito tempo, tendo o Ministro prometido a apropriação dos recursos.

Há também a questão da Universidade Federal do Ceará e do abastecimento de água
no Estado. O Ceará fez um grande programa de redistribuição de água em todos os Estados
para contemplar Municípios que às vezes ficam com pouca reserva hídrica, em detrimento
de outros que possuem maior contingente.

Além dos programas, como o Programa de Irrigação, o Centro de Feiras e Eventos,
que defendemos fortemente, o que mais nos está preocupando hoje é a injustiça que se
pontua no Estado do Ceará com relação aos trens urbanos de Fortaleza. Ao Estado do Ceará
foram destinados, na proposta do Executivo, apenas 19 milhões de reais. Foi acatada pelos
Relatores-Parciais uma emenda destinando apenas 4 milhões e 500 mil reais, totalizando 23
milhões e 500 mil reais.

Por apresentação do Sub-Relator, pedi que fosse encaminhado a V.Exa. cópia de
aviso do Tribunal de Contas da União chamando a atenção desta Comissão e do Executivo
para a questão do contrato feito. O Ceará, depois de grande ajuste fiscal, feito inclusive
antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, se ajustou para poder ter capacidade de
endividamento. Por exemplo, há mais de 8 anos trata com um banco japonês, e já estão
contratados recursos. Hoje, pelo fato de o Governo não estar liberando a sua parte, estamos
pagando, como aconteceu em 2002 e também neste ano, taxa de permanência por não
estarmos utilizando os recursos dessa rubrica. Esperamos que não aconteça o mesmo em
2004.

Foram destinados 23 milhões e 500 mil reais para o Ceará. Chamo a atenção de
V.Exa. para a injustiça cometida. A cidade de Recife, que não sei se tem um programa dessa
magnitude, com contrato de financiamento como o Ceará — inclusive estão implantando
obras que prejudicam todo o sistema urbano e o comércio de Fortaleza e das cidades
vizinhas —, receberá 46 milhões de reais, fora qualquer outra adição que ainda possa
ocorrer; Salvador receberá 50 milhões; Belo Horizonte; 33 milhões. E o Ceará, que fez a sua
parte, fez seu ajuste fiscal, foi buscar contrato de financiamento externo e esperava do
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Governo, portanto, um reconhecimento do seu esforço e é o Estado mais pobre, dentre todos
esses citados e outros da Nação, recebe apenas 23 milhões e 500 mil reais, fruto de emenda
de 4 milhões e 500 mil acatada pelo Sub-Relator e 19 milhões de reais de proposta do
Executivo.

Peço atenção especial de V.Exa. A injustiça é tão grande que eu gostaria de contar
com a atenção não só do Sr. Relator, Sr. Presidente, como também dos outros pares da Casa
para que isso não aconteça, não só nessa emenda como em outras — mas talvez nenhuma
outra tenha a recomendação do Tribunal de Contas da União para alocar recursos devidos.

Com 23 milhões e 500 mil reais não temos a menor condições de retomar as obras
paralisadas neste ano, que gerarão, logicamente, encargos de retomadas de canteiros de
obras.

Peço a V.Exa. atenção para este caso, como peço para o caso da Universidade
Federal do Ceará, para o caso do Ministério do Turismo e para o caso do sistema de
distribuição de água, que também contou com enorme esforço do Ceará, gerando
endividamento.

Todos estamos indignados, neste momento, mas também esperançosos com V.Exa.
Todos os membros da bancada, repito, como o Deputado Zé Geraldo e eu, desde os
primeiros trabalhos nesta Casa, vimos lutando para que isso não acontecesse. Esperamos
ter a atenção de V.Exa. para que os recursos do Estado do Ceará sejam recompostos
percentualmente em suas reivindicações, pelo menos no teto dos últimos 4 anos. E seja
lembrada essa questão do METROFOR, dos trens urbanos de Fortaleza, para ser
considerado no mínimo o que foi destinado para as cidades de Recife, Belo Horizonte e
Salvador.

Espero — realmente estou muito esperançoso — que V.Exa. entenda as nossas
dificuldades. Compreendo os recursos dos outros Estados. Quero que tenham muito mais,
mas o meu Estado do Ceará, que todos querem bem — muitos de nós inclusive vamos
tentar ter bons dias na alta estação —, precisa ser contemplado com aquilo que merece,
aquilo que lhe é devido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Agradeço a
colaboração ao Deputado Bismarck Maia, brilhante Parlamentar do Estado do Ceará.

Tem a palavra o Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, Sr. Relator. (Pausa.)
Só tem sentido eu falar, Sr. Presidente, se puder contar com a sempre generosa

atenção do nobre Relator-Geral. (Pausa.)
Em primeiro lugar, Sr. Relator, lembro a parceria que fizemos na área que me coube

relatar, quando pude contar permanentemente com sua atenção. O resultado está, com
muita clareza, na proposta final que aqui chegou.

Não poderia, porém, deixar de destacar alguns pontos do relatório de V.Exa., pois
acredito que ainda mereçam atenção, embora haja escassez de recursos. É claro que não
falarei das questões macroeconômicas, pois acredito ser frustração generalizada de todos
nós o momento a que chegamos. Este Orçamento continua não respondendo às questões
históricas que esta Comissão vem procurando resolver no curso da história.

Em relação ao salário mínimo, não é fruto da vontade do Congresso Nacional e do
Relator-Geral fazê-lo crescer. Basta compreender o que o Governo Federal fez: durante todo
o período Fernando Henrique Cardoso foi questionada a postura que adotamos em relação
ao salário mínimo. Agora, no primeiro orçamento produzido sob a gestão do PT, não tivemos
o salário mínimo que era prometido no período eleitoral.

Também não equacionamos — e isso nos traz frustrações — o Fundo de
Universalização do Sistema de Telecomunicações (FUST). Temos ainda mais de 3 bilhões de
reais sendo utilizados para superávit primário, enquanto poderíamos estar assistindo ao
maior programa de inclusão digital do País, patrocinado pelos recursos do FUST.

A CIDE continua mais uma vez no relatório e promete para o próximo ano a
utilização dos seus recursos para o superávit primário, comprometendo a situação da malha
viária nacional. Há promessa de que os buracos vão continuar dominando a malha viária do
País .
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Destaco os fundos setoriais. Como ex-Presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia, fizemos a proeza, na época da composição da LDO e num ato que foi
extremamente elogiado no plano nacional, de prever o não-contingenciamento dos recursos
da Ciência e Tecnologia para o próximo Orçamento.

Espertamente, coube ao Ministério do Planejamento enviar para cá 700 milhões dos
fundos setoriais já contingenciados, impedindo que eles pudessem ser usados, como
gostaríamos, nos investimentos necessários à Ciência e Tecnologia, fundamentais para que
o País possa avançar. Hoje temos 1 bilhão e 400 milhões de reais de fundos setoriais
contingenciados que impedem investimentos essenciais.

Retirando essas questões macro que merecem pontuação, chamo a atenção do nobre
Relator para 2 questões que acredito ainda merecer da parte de V.Exa. maior socorro. Sei do
empenho de V.Exa. para socorrer as bolsas do CNPq, mas o volume de recursos a que se
chegou até aqui, 34 milhões, é muito inferior, contudo, ao necessário à manutenção do
programa na sua base. Portanto, solicito a V.Exa. que analise e remaneje ou aloque um
pouco mais de recursos para que as bolsas do CNPq possam merecer o atendimento
necessário, por serem estratégicas, como todos nós neste plenário reconhecemos durante
esses debates.

Também peço a V.Exa. que aloque pelo menos mais 2 milhões de reais na emenda
que trata da telemedicina, para que com esse valor se possa fazer um projeto piloto nacional
que inaugure um novo tempo com a introdução da telemedicina no Programa Saúde da
Família.

Falando agora como coordenador da bancada de Minas Gerais, entrego a V.Exa.
relatório produzido por nós, dentro dos critérios criados pelo Comitê de Emendas,
respeitando a tradição dos últimos 4 anos para a distribuição de recursos. Minas Gerais
está tomando um prejuízo de cerca de 45 milhões de reais. Deveríamos ter 7,25% do volume
de recursos distribuídos para as emendas de bancadas e só tivemos 5,98% até agora, ou
seja, 1,27% a menos, o que representa cerca de 45 milhões de reais.

Sem dizer, Sr. Relator, que, além de estarmos defasados, Minas Gerais não teve a
recomposição prometida pelo Comitê de Emendas aos recursos cortados da área de infra-
estruturas, especialmente a da restauração de rodovias. E não é preciso destacar que, além
de Minas Gerais contar com a maior malha viária do País, estão em Minas Gerais as
principais rodovias, as que ligam o Sul do País ao Norte e ao Centro-Oeste.

Esperamos desta relatoria tratamento para repor essas perdas e, dentro do critério
estabelecido por esta Comissão e respeitado pelo Comitê de Emendas, que sejamos
ressarcidos dessa diferença.

Tenho certeza de que, havendo tratamento igualitário, critérios justos, não teremos
dificuldades para votar o relatório final. Se isso não for feito — os 17 Deputados de Minas
Gerais desta Comissão —, sentiremos enorme constrangimento, independente de questão
partidária, em votar um relatório que prejudica o nosso Estado.

Então, faço esse apelo a V.Exa., compreendendo as dificuldades financeiras
existentes, a falta absoluta de recursos. Queremos tratamento justo.

Além desse aspecto que queremos destacar, não deixaremos, é claro, de
cumprimentar V.Exa., Deputado Jorge Bittar, pela paciência com que conduziu todo esse
processo, pela forma democrática como descentralizou as decisões e obteve, por isso mesmo,
a colaboração de todo o Plenário.

Tenho certeza de que chegaremos ao final do relatório vitoriosos, sobretudo pela
competência demonstrada por V.Exa. na construção desse que não é o orçamento sonhado
por nenhum de nós, mas fruto do que é possível no cenário que temos neste momento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Obrigado,

Deputado Narcio Rodrigues.
Tem a palavra o Deputado Benedito de Lira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, o Estado de

Alagoas pacientemente aguardou a publicação dos relatórios dos Relatores e Sub-Relatores
e participou da discussão e votação dos pareceres. Mais de um terço das 18 emendas da
bancada de Alagoas foram destinadas à continuidade das obras de adutoras e de rede de
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distribuição de água para as mais diversas regiões do Estado. Lamentavelmente, Sr.
Presidente, não num processo de frustração, mas Alagoas se surpreendeu com o resultado
da alocação de recursos dos Sub-Relatores para obras que reputamos da maior importância
para o Estado.

Pedimos recursos para que o povo da minha terra, da capital ao sertão, possa tomar
água potável, Sr. Relator, porque há mais de 10 anos se arrasta uma obra da maior
importância para a Capital do Estado: a Adutora do Pratagi.

Recentemente, há cerca de uma semana, os jornais da cidade publicaram fotografias
como se os habitantes da Capital estivessem no semi-árido de Alagoas, fazendo plantão com
latas e vasilhames para colher algumas gotas d’água. Essa situação é incompreensível para
a Capital de um Estado como Alagoas.

Pois bem, alocamos recursos para água, para que o homem do semi-árido alagoano
possa beber água potável, a fim de acabar com os caminhões-pipa, que são uma
desmoralização ao ser humano. Água imprestável, de barreiros, estagnada, contaminada.
Isso fez com que a maioria das emendas da bancada de Alagoas fosse direcionada aos
recursos para obtenção de água, como o Pratagi, a adutora do semi-árido e o Canal do
Sertão. Se por acaso tivermos a oportunidade de concluir esta obra, o Canal do Sertão
atenderá a mais de 500 mil pessoas que moram em toda a sua extensão.

Recentemente o Presidente Lula visitou a obra e assumiu compromisso com o Estado
para a alocação de volume bem maior de recursos. Caro Relator, o Canal do Sertão recebeu
do Sub-Relator apenas 4 milhões de reais. Não dá para imaginar uma obra daquele
tamanho e importância com tão parcos recursos.

Outro ponto, Sr. Presidente e Sr. Relator, o Estado, o Governo Federal e a INFRAERO
estão construindo o Aeroporto de Maceió, que não será uma obra para enfeitar a cidade,
mesmo porque a natureza já lhe deu condições de extraordinária beleza. Será uma obra
para melhorar a vida do alagoano e servir de apoio àqueles que se deslocam dos mais
diversos Estados da Federação a Alagoas. Essa obra recebeu recursos da ordem de 3
milhões e 186 mil reais. Isso é absolutamente triste para nós.

 Além dessas obras, há a da macrodrenagem, uma obra estruturante de Maceió,
parte alta da Capital. Na época das chuvas, do inverno um pouco mais avançado, metade da
cidade fica totalmente intransitável, porque as águas invadem as residências. É uma
situação calamitosa. Essa obra recebeu recursos da ordem de 3 milhões de reais.

Estamos pedindo ao nobre Relator recursos para obras estruturantes, para a água, o
que é da maior importância.

Sr. Relator, apresentamos destaque para verificar a possibilidade de V.Exa. atender
ao nosso pedido, com a sensibilidade que tem demonstrado até hoje para com esta
Comissão e seus pares, e com o exercício de muita paciência que tem realizado, com o qual
concordamos plenamente. Bem sabemos das dificuldades que tiveram o Relator e os Sub-
Relatores para trabalhar em cima de um orçamento com poucos recursos.

Para concluir, comunicamos à Mesa que, no que tange à obra de macrodrenagem —
essa última de que falei —, está em anexo ao destaque acórdão do Tribunal de Contas da
União no sentido de que não seja castrada a alocação de recursos, com a informação de que
não pode receber recursos através de decisões do Tribunal de Contas da União. Temos
decisões recentes de 23 de agosto próximo passado, que juntei aos acórdãos do Tribunal de
Contas da União, dispondo que a obra da macrodrenagem para Maceió está apta a receber
recursos do Orçamento da União.

Sr. Presidente e Sr. Relator, faço essas ponderações ao tempo em que parabenizo
V.Exa. pelo trabalho, paciência, capacidade de aglutinação e arregimentação entre todos
que aqui estamos e viemos dos mais diversos Estados da Federação. Que V.Exa. dê
continuidade a sua sensibilidade a fim de que as divergências regionais sejam diminuídas
entre Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Muito obrigado,

Deputado Benedito de Lira.
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Tem a palavra agora o Deputado José Chaves e, depois, a Deputada Professora
Raquel Teixeira, que completará as 7 intervenções estipuladas. Em seguida, concederemos a
palavra ao Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, inicialmente quero fazer coro
com o restante da Casa ao parabenizar o trabalho feito pelo Relator. Esse é um momento de
muita reflexão para os Parlamentares que compõem a Comissão de Orçamento. Ao longo
deste ano, tivemos muito mais momentos de ociosidade... (Pausa.)

Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. ouvisse, pois é mais uma reflexão que fica para o
futuro e, se pudesse constar do relatório, penso que prestaria um grande serviço.

Temos, talvez, a Comissão mais importante da Casa. Em um ano inteiro o momento
de trabalho para os membros e os Relatores-Setoriais passa a ser de uma semana, duas
semanas, ou talvez um mês. Vejam o grande ócio que esta Comissão pratica. É chegada a
hora de uma reflexão de todos, para que possamos talvez mudar a metodologia de trabalho e
tenhamos um orçamento mais real, mais transparente e, acima de tudo, mais político. Esse
é o momento em que V.Exa. pode muito bem incluir em seu relatório a necessidade de
mudança de metodologia. Tal medida fará bem a esta Casa e à democracia.

Na condição de Parlamentar de Pernambuco, da Região Nordeste, gostaria de fazer
algumas ponderações. Assisti dos colegas da Bahia veementes apelos — e me parecem todos
justos. Também os do Ceará mostraram situações extremamente importantes a respeito do
metrô e a obra do TCU. Posso dizer que Pernambuco vem acompanhando juntamente com
Ceará e Bahia essa situação dramática, porque no Nordeste o Orçamento federal passa a ser
da maior relevância, talvez maior do que o de qualquer outra região. Dependemos de
recursos externos.

A renda per capita, a renda gerada na região é insuficiente. Daí a importância dos
recursos.

Então, quero lembrar que em Pernambuco nos reunimos e pretendemos ter um
contato com o comitê e V.Exa. para amadurecer uma tomada de posição. Pernambuco tem
Suape, uma obra talvez de 30 anos; tem Pirapama, que deve beneficiar 1 milhão de pessoas
com água; tem a BR-232, talvez a rodovia federal feita com mais recursos próprios do
Estado. É provável que não haja rodovia similar neste País cujas obras tenham sido
realizadas com recursos próprios, como a BR-232. Além disso, temos uma emenda de
turismo, talvez a única do Estado de Pernambuco, representada pelo Ministro Walfrido
Mares Guia, que eu gostaria fosse analisada e reexaminada.

Parabenizo toda a Comissão. V.Exa., Sr. Presidente, foi um comandante exemplar e
contou com o apoio de todos. Espero que nos próximos anos possamos racionalizar melhor e
obter maior proveito para esta Casa e para a democracia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Muito obrigado,

Deputado.
Tem a palavra a Deputada Professora Raquel Teixeira.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Sr. Presidente, como

outros que me antecederam, quero elogiar o trabalho do Relator. S.Exa. tem desempenhado
nessa missão quase impossível de transformar em projetos, sonhos e utopias da população
os escassos recursos do Orçamento. Elogio também a paciência com que o Deputado Jorge
Bittar tem nos ouvido. V.Exa., mais que todos, entende que esse é um momento decisivo
para o País, pois é nesta Comissão que estamos definindo nosso futuro. Não estamos
lidando apenas com números. É sempre importante lembrar que por trás dos números do
Orçamento estão vidas, seres humanos, projetos, sonhos. Daí a paciência que todos temos
de lidar com essas questões.

Se estamos falando de futuro e sonhos do País, não podemos deixar de falar naquilo
que considero o projeto mais importante, o desafio maior que é a educação básica pública
de qualidade. Sei que tanto quanto eu o senhor se preocupa com o valor per capita do
FUNDEF e fará o possível para aumentá-lo. Mas só mudaremos o País no dia em que
mudarmos a educação pública básica.

Se quisermos saber como será um país daqui a 30 anos, basta olhar a escola que
temos hoje. Espanha, Coréia e Irlanda fizeram essa opção há 30 anos e estão colhendo os
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frutos hoje, porque a inclusão educacional é a inclusão-mãe de todas as outras, econômica
e social. Portanto, eu gostaria de lembrar a importância do FUNDEF.

Sr. Relator, não vou me prender às 54 emendas e destaques que fiz. Quero reforçar
as palavras do Deputado Pedro Chaves sobre a RIDE, rodovias, saneamento, irrigação,
turismo.

Reforço também as palavras do Deputado Leonardo Monteiro sobre as escolas,
família agrícola e importância da pedagogia, da alternância nessa oportunidade educacional.

Vou usar meu tempo para falar sobre 5 destaques especiais. Um deles diz respeito ao
que eu disse anteriormente sobre o FNDE. Minha preocupação é com a dificuldade de
alocação dos 297 milhões do salário-educação e a necessidade de que pelo menos os 70
milhões da emenda da Comissão de Educação sejam atendidos. Sou autora do Destaque nº
754, Sr. Relator, que trata dessa questão.

Chamo atenção também para o Destaque nº 752, que trata da Emenda ANDIFES. A
Comissão de Educação solicitou 226 milhões para as universidades federais, mas o
Orçamento está hoje com 65 milhões.

Faço encarecidamente um apelo para que aprovemos pelo menos 100 milhões que os
reitores precisam a fim de que as universidades funcionem com o mínimo de recursos.
Nunca é demais lembrar que as universidades federais são responsáveis por 70% das
pesquisas feitas no País e só avançaremos se dermos apoio às instituições federais.

Tenho um destaque que considero de natureza nacional. Na verdade é o Destaque de
nº 792, da bancada de São Paulo, que solicita recursos para a Bienal, o MASP e o MAM.
Uma solicitação de 60 milhões foi atendida com 7 milhões. Falo não na condição de goiana,
mas de cidadã brasileira que vai a São Paulo e visita o MAM, o MASP e a Bienal,
patrimônios nacionais — não apenas daquele Estado.

Apelo para a sensibilidade do Relator a fim de que essa emenda e duas outras do
meu Estado sejam aprovadas.

A Universidade Estadual de Goiás foi criada há pouco tempo e já é a oitava maior
universidade do Brasil. Temos 41 pólos, numa capilaridade que atende ao interior do
Estado, funcionando inteiramente com recursos estaduais. Pela primeira vez conseguimos
uma emenda que está em 3 milhões e 800 mil para a universidade estadual, quando
solicitamos 30 milhões. Gostaríamos muito que pelo menos se chegasse aos 5 milhões, para
que pudéssemos atender a um trabalho básico de informatização de bibliotecas e
laboratórios. E a outra emenda é destinada ao Hospital das Clínicas da Universidade
Federal e ao CRER, que é um centro de recuperação, um hospital no estilo do Sarah
Kubitschek, que pode inclusive aliviar a demanda deste. De um pedido de 60 milhões está
em 7 milhões. Solicito pelo menos sensibilidade para que possamos chegar a 10 milhões.
Falta pouco. Solicitamos 5 milhões para o HC e 5 milhões para o CRER. Goiás está com
uma defasagem de 0,54% em relação à participação. Que essa recomposição possa priorizar
essas emendas para as quais estou apresentando destaque.

Muito obrigada e parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Obrigada,

Deputada Professora Raquel Teixeira.
Tem a palavra o Sr. Relator, pois concluímos as 7 intervenções e agora teremos o

privilégio de ouvi-lo.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o

primeiro Deputado a fazer uso da palavra nesta rodada foi Claudio Cajado, que desenvolveu
uma série de comentários acerca de diversos temas que compõem a proposta orçamentária.
S.Exa. se referiu à saúde, para cujo setor conseguimos oferecer boa resposta. Como disse
anteriormente, acho que vamos ter o melhor orçamento para a saúde que poderíamos
produzir no momento. Espero que no próximo ano possamos produzir para a área da
educação um orçamento com esse grau de qualidade. Infelizmente, a disponibilidade de
recursos não nos permitiu oferecer para a educação a quantidade de recursos desejável,
mas penso que devamos perseguir esse objetivo.

Na área da saúde, estamos discutindo a distribuição dos recursos nos Estados e
acredito que poderemos avançar para uma distribuição equilibrada ao longo da apreciação
dos destaques.
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Há uma série de outros temas de comentário do Deputado Claudio Cajado sobre os
quais já me referi: salário mínimo, carga tributária, CIDE, o pronunciamento do STF sobre a
ação direta de inconstitucionalidade. Parece-me ser um pronunciamento absolutamente
equilibrado e correto do STF, pois dispõe que os recursos da CIDE, uma vez utilizados, só
podem ser destinados à correção de preços de petróleo, transportes e meio ambiente,
podendo eventualmente compor reservas, como é o caso da reserva de contingência. Porém,
uma vez utilizados, devem ter destinação clara.

Na proposta orçamentária, não há outro destino para os recursos da CIDE. Pelo
menos essa é a avaliação apresentada, e que nos deixa numa situação confortável quanto à
decisão do Supremo Tribunal Federal.

Estou atento à situação da Bahia no processo federativo. Houve uma distorção e
vamos procurar corrigir o problema durante a apreciação dos destaques.

O Deputado Renato Casagrande faz menção à saúde e a uma série de outros temas
de caráter geral acerca da proposta orçamentária sobre os quais tive oportunidade de me
pronunciar. Enfatiza os destaques apresentados às emendas do Estado do Espírito Santo.
Vamos trabalhar com a devida atenção esses pontos.

O Deputado Bismarck Maia aborda uma série de temas relativos ao Ceará. Depois de
ter feito uma introdução, enfatizou os trens urbanos de Fortaleza, o Hospital Geral de
Fortaleza, a Universidade Federal do Ceará, o abastecimento d’água e a necessidade de
recompor proporcionalmente os recursos do Estado.

Daremos a merecida atenção ao tema na apreciação dos destaques.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - O Deputado Narcio Rodrigues nos solicita

maior ênfase aos recursos para as bolsas do CNPq e à complementação do projeto de
telemedicina. S.Exa. nos encaminhou documento com informações sobre recursos para
Minas Gerais, na condição de coordenador da bancada do Estado, no sentido de realizar os
ajustes necessários na fase dos destaques. Enfatizou também rodovias e vários outros
temas.

O Deputado Benedito de Lira, de Alagoas, enfatizou o Canal do Sertão. Tive
oportunidade de conversar com o Governador sobre o assunto. Sei da importância da obra,
que corta o sertão, atinge a região mais carente do Estado, que pode ser beneficiada com o
abastecimento de água e atividade econômica intensa. Procuraremos atender
criteriosamente a esse pedido. S.Exa. ainda faz menção ao Aeroporto de Maceió e a
macrodrenagem como objetivos importantes. Estamos atentos aos pontos e vamos trabalhá-
los juntamente com o Comitê de Emendas.

O Deputado José Chaves fez uma série de comentários acerca do quadro nacional, a
que fizemos menção, e trabalha, do ponto de vista do Estado de Pernambuco, alguns temas
importantes: a rodovia, para o qual há emendas, e o turismo, que também recebeu emenda
para o Estado. Vamos dar atenção a essas questões e dialogar com o Comitê de Emendas.

A Deputada Professora Raquel Teixeira enfatiza aspectos relativos à educação. A
importância da construção de um projeto nacional de educação para o País. Não há dúvida
de que o assunto é fundamental. Todos nós Parlamentares estamos imbuídos desse
propósito. Devemos nos empenhar para elaborar um projeto educacional consistente que
possa decolar.

A Deputada pede atenção para a situação do FUNDEF. Tive oportunidade de me
pronunciar sobre o assunto. A interpretação precisa da lei que criou o FUNDEF, pede a
mobilização de muitos bilhões de reais, recursos de que não disponho nesse momento para
assumir esse desafio.

Fica registrada a importância de trabalharmos o assunto ao longo dos próximos
meses.

Quanto ao ensino fundamental, a Deputada Raquel ressalta, não estando disponível
os 297 milhões de reais do FNDE, em função da polêmica acerca da questão, a necessidade
de suplementarmos recursos para o setor, e enfatiza ser ideal algo em torno de 70 milhões
de reais. É muito dinheiro para o tamanho das nossas reservas, mas vamos ver o que é
possível fazer.
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S.Exa. falou das universidades e propôs chegarmos aos 100 milhões de reais para
dar conta do desafio de desenvolver esses estabelecimentos de ensino. Enfatizou ainda a
emenda da Universidade Estadual de Goiás no sentido disponibilizar 5 milhões de reais.
Falou do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Vamos verificar cada ponto
e dialogar com o Comitê de Emendas, que conversou com todos os Parlamentares. Diante
dos escassos recursos, vamos tentar distribuí-los da melhor maneira possível. Olhando a
estrutura federativa do País, temos de repor os recursos adequadamente entre todos os
Estados, observar os critérios utilizados nos últimos anos e, em cada Estado, alocar
dinheiro para aqueles projetos considerados prioritários pelas bancadas, sobretudo pelos
Parlamentares presentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Concluídas as
intervenções, ouviremos o Deputado Tadeu Filippelli. Antes, concedo a palavra, pela ordem,
à Deputada Professora Raquel Teixeira.

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço ao
Relator que ressalte meu destaque para a Bienal, MASP/MAM.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Pois não, Deputada Professora Raquel Teixeira.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Sr. Relator, peço a V.Exa.

que faça seu comentário sobre o destaque para Bienal, MASP/MAM.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sra. Deputada, está registrado o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Com a palavra o

Deputado Tadeu Filippelli.
O SR. DEPUTADO TADEU FILIPPELLI - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado Jorge

Bittar, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente quero parabenizar o Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Perdão, Deputado Tadeu Filippelli, mas preciso

dar um esclarecimento. O Senador Eduardo Suplicy fez um comentário sobre a minha
resposta à Deputada Professora Raquel Teixeira, quando eu disse que iríamos considerar o
assunto.

O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY - Deputado Jorge Bittar, V.Exa. utilizou a
seguinte expressão: “e vamos”, mas não completou a frase.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Perdão, Senador. Desviaram minha atenção e
eu pensei que tivesse completado a frase.

O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY - Chamo atenção para a necessidade de fazê-
lo.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Peço desculpas à Deputada, mas minha
intenção é considerar o assunto no rol das ações prioritárias que desejamos contemplar
nessa rodada de destaques.

O SR. DEPUTADO TADEU FILIPPELLI - Sr. Relator, parabenizo V.Exa. pelo
trabalho realizado, assim como todos os demais Senadores, Deputados que participaram de
alguma forma dos diversos Comitês de assessoria, na montagem de entendimento, na
construção do relatório.

No caso do Distrito Federal, quero ressaltar que durante 2003, de toda a parte
destinada a investimentos, nem 1 centavo foi liberado, destoando das demais Unidades da
Federação.

Inicialmente, manifestamos preocupação com 5 ou 6 emendas que se destacam entre
aquelas elaboradas pela bancada que, diga-se de passagem, deu um exemplo de
comportamento, traduzindo consenso rigoroso de todos os Deputados, independentemente
de filiação partidária.

Uma das emendas se refere à implantação do Juizado do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal. A emenda foi drasticamente reduzida e reafirmamos a importância de
restaurar parte dos valores pleiteados nesse caso.
Outra emenda diz respeito à implantação do metrô. A obra chega ao seu 11º ano.
Investiremos no próximo ano 115 milhões de reais — recursos do próprio Distrito Federal. E
seria de fundamental importância a presença do Governo Federal na conclusão dessa obra.

Outro ponto é o Complexo Cultural da República, com relação ao qual o próprio
Presidente Lula, quando visitado por Oscar Niemeyer, assumiu um compromisso. Na
oportunidade, o arquiteto assinalou a necessidade da complementação do Eixo Monumental
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de Brasília, com a construção do Museu Nacional e da Biblioteca Nacional, órgãos de caráter
nacional e que estão sendo custeados, até o momento, exclusivamente com recursos do
Distrito Federal.

Outro item, também já abordado pelo Deputado Wasny de Roure, é a drenagem no
DF, problema que se vem agravando dia a dia. A cidade tem apenas 43 anos e, a cada dia
que passa, é lógico que o grau de impermeabilização em virtude da ocupação aumenta, bem
como cresce a quantidade de obras na cidade. Esse item, conforme já foi dito pelo Deputado
Wasny de Roure, acaba tendo gravidade ímpar no Distrito Federal, em particular em
Ceilândia.

Também beneficiaria a RIDE a emenda da bancada do Centro-Oeste, destinada
fundamentalmente ao Entorno do Distrito Federal; ela não é destinada a investimentos
apenas no Distrito Federal, mas, principalmente, no Entorno. Isso também é importante,
porque cada centavo investido na RIDE serve para o Distrito Federal como amortecedor de
todos os outros problemas sociais.

Mas, caro Deputado, a maior preocupação agora é com o fato de haver, no
levantamento feito no parecer de V.Exa., discrepância no valor do Fundo Constitucional do
Distrito Federal. Conforme disposto na lei, o Fundo deveria receber recursos da ordem de 4
bilhões de reais. No entanto, conforme o parecer de V.Exa., às páginas 888, ele continua
com dotação de 3 bilhões e 755 milhões de reais, o que inviabiliza completamente o custeio
do Distrito Federal.

A esse respeito, Sr. Relator, eu gostaria de lembrar a V.Exa. alguns fatos. Primeiro,
que o valor de 4 bilhões de reais é determinado em lei — a lei que criou o Fundo
Constitucional estabelece também que o valor a ele destinado deve ser corrigido de julho a
junho do ano anterior, baseado no crescimento da receita líquida do Distrito Federal.

O segundo aspecto é que esse fundo é também resultado de entendimento entre uma
área da Fazenda do Governo Federal, o Governo do Distrito Federal e a própria bancada do
DF — neste ponto, aliás, cabe a mim novamente registrar a postura da bancada do Distrito
Federal, em particular do Deputado Wasny de Roure, que tem sido grande defensor do
restabelecimento dos recursos desse fundo.

Há que se ressaltar ainda, Sr. Relator, que, se for mantida a redução dos recursos do
Fundo Constitucional, perderá completamente o sentido discutirmos emendas de
investimentos para o Distrito Federal. Nesse caso, ainda que aprovemos inúmeras emendas
de investimentos, não haverá resultado prático, pois a redução dos recursos do Fundo
Constitucional — assegurados por lei, repito — inviabiliza completamente o custeio do
Distrito Federal.

Portanto, entendemos que os recursos do Fundo Constitucional, responsável pelo
custeio da segurança, da educação e da saúde no Distrito Federal — Unidade da Federação
que abriga os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Federais e as representações de
embaixadas de todo o mundo —, devem ser mantidos conforme prevê a lei.

Sr. Relator, manifesto, portanto, a especial preocupação da bancada do Distrito
Federal, em nome da qual falo neste momento, quanto à recomposição do Fundo
Constitucional do Distrito Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Concedo a palavra

ao Deputado Milton Monti.
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, Sr. Relator, também vou me

somar às palavras já ditas por outros colegas.
Cumprimento o Comitê de Emendas, os Relatores-Setoriais e toda a equipe da

Comissão de Orçamento, em especial seus funcionários, porque eles se dedicam muito ao
Orçamento e têm que trabalhar bastante nesta época. Eu até brincava outro dia, Sr.
Relator, que deveríamos mudar o período da execução orçamentária, que passaria a ser de
1º de fevereiro a 31 de janeiro de cada ano, porque não é brincadeira para os funcionários
da Comissão, para nós todos, para os funcionários dos Ministérios, ficarmos, justamente na
época de Natal e de Ano Novo, todos debruçados e intensamente trabalhando na aprovação
do Orçamento da União e das emendas a ele apresentadas!
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Sr. Relator, quero dizer a V.Exa. que cumpri o acordo firmado por todos os partidos:
não apresentei destaques aos pareceres setoriais. Conforme acordado, apresentei destaques
às emendas da bancada de São Paulo, por dever de ofício — sou Coordenador da bancada
do Estado.

Ressalto que as emendas constantes do parecer apresentado por V.Exa.
representaram um ganho, mas entendemos que ainda estamos aquém do que pretendemos
para atender às emendas dos Estados.

Temos emendas relativas a itens de interesse do Governador Geraldo Alckmin e da
Prefeita Marta Suplicy, bem como outras relacionadas à cultura — conforme ressaltou a
Deputada Professora Raquel Teixeira — à educação, à infra-estrutura, a questões hídricas
do Estado de São Paulo. E há pouco tempo passamos pela iminência de um racionamento
de água na maior cidade do País.

Portanto, são emendas conceituais e importantes para o Estado de São Paulo, as
quais a bancada, democraticamente, todo os anos debate e escolhe, por meio de votação.

No entanto, Sr. Relator, eu destaco — peço ao companheiro que me dê licença,
porque não estou conseguindo falar com o Relator — duas questões que, a meu ver,
transcendem o interesse de São Paulo. Uma delas é o Rodoanel, implementado em parte,
mas que precisa ter continuidade. A conclusão de tal obra é importante, se considerarmos
todo o fluxo de carga que chega a São Paulo ou sai de lá, bem como todo o fluxo de carga
que passa pela cidade — e a maioria do fluxo de carga que transita pelo País passa por lá.
Com a conclusão do Rodoanel e com a sua efetiva implementação, não há dúvida de que
haverá uma diminuição do Custo Brasil, o qual, devido aos engarrafamentos, aos
congestionamentos, às dificuldades de se atravessar São Paulo, enfim, é alto para o País. A
obra, portanto, diz respeito a vários Estados, e não só a São Paulo.

Outra questão importante a ser analisada é a relativa à área da saúde. Apresentamos
emendas para atendimento a hospitais e centros de excelência localizados em São Paulo.
Mas isso não significa dizer que estamos atendendo apenas aos interesses do Estado. Em
São Paulo estão o INCOR, o Hospital das Clínicas e hospitais especializados no tratamento
do câncer, os quais atendem quotidianamente a pessoas de todos os Estados brasileiros, de
todo o País.

Portanto, Sr. Relator, eu pediria de V.Exa. especial atenção a esses 2 aspectos.
Espero que observe essa peculiaridade que há em São Paulo.

Saudamos o Presidente João Paulo Cunha, que agora chega à reunião da Comissão
de Orçamento. S.Exa. vem participar da Mesa da Comissão justamente no momento em que
tratamos das emendas destinadas a São Paulo.

Ressalto, ainda, Sr. Relator, a diminuição dos volumes globais destinados ao
atendimento das emendas de bancada — no ano passado foram mais de 6 bilhões de reais
enquanto neste ano temos pouco mais de 3 bilhões de reais. Para este ano, posso estimar
uma diminuição de cerca de 45% ou 50% em relação ao ano passado.

Tal medida, no entanto, não me deixa triste. Ao contrário, Sr. Relator! Graças ao que
temos debatido nesta Comissão e ao que temos ouvido por parte de V.Exa., a medida não
me deixa triste. Embora ela represente um corte no valor destinado ao Orçamento, a nossa
expectativa é de que a execução orçamentária no próximo ano será muito maior. E não
adianta as emendas de bancada serem atendidas por valores extremamente elevados, às
vezes irreais, se, na verdade, a execução orçamentária é muito pequena.

Manifesto também minha felicidade com a possibilidade que vislumbro de
inaugurarmos, a partir de agora, um novo momento no Orçamento Geral da União —neste
particular, aliás, V.Exa. está de parabéns. É claro que este é um momento, na minha
opinião, de transição. O desejo de todos, certamente, seria o de um Orçamento que pudesse
ser executado de forma impositiva. Mas acho que este é o primeiro passo a caminho da
realização desse desejo. Vamos caminhar para isso, para tratar com seriedade o Orçamento,
para realizar um trabalho muito mais voltado para as nossas reais possibilidades, que é o
que V.Exa. tem feito.

Peço a V.Exa. que realmente analise com carinho os destaques da bancada de São
Paulo.
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Acrescento, ainda, Sr. Relator, que há outros destaques para os quais peço sua
atenção. Refiro-me aos apresentados por Deputados da bancada do PL — partido do qual
também sou porta-voz —, como os dos Deputados Ricardo Rique; Miguel de Souza; Coronel
Alves, da bancada do Amapá; e João Caldas. Há destaques do PL que estou também
empenhado em ver melhorados.

Agradeço a atenção de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Agradeço a

participação do Deputado Milton Monti.
Faremos uma interrupção na seqüência dos Deputados inscritos porque neste

momento temos a grata satisfação de receber a honrosa presença do Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado João Paulo Cunha, e do Líder do Governo, Deputado Aldo Rebelo.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Cunha.
O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (João Paulo Cunha) -

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, que preside esta Comissão; Sr. Relator, Deputado
Jorge Bittar; Sras. e Srs. Deputados; Sras. e Srs. Senadores, o motivo da minha passagem
por esta reunião, acompanhado do Líder do Governo, Deputado Aldo Rebelo, é muito
singelo, mas espero que seja forte: hoje — dia em que desenvolveremos um trabalho mais
intenso, que, certamente, prosseguirá por mais algumas horas — estamos encerrando os
trabalhos da Comissão de Orçamento. Sabendo do empenho de cada Deputado e de cada
Senador no trabalho de apreciação do Orçamento, eu não poderia deixar de passar por aqui
e desejar a todos um grande Natal e um feliz 2004. Que possamos no próximo ano dar um
passo a mais no alcance da nossa felicidade, pessoal e do nosso País.

A passagem minha e do Deputado Aldo Rebe lo por aqui é para, de forma conjunta e
simbólica, agradecer a todos o trabalho que desenvolveram durante 2003, que foi muito
intenso e mostrou um Legislativo efetivamente preocupado com o País; um Poder que
ofereceu ao Executivo e à sociedade condições para esperarem um 2004 muito melhor.

Desejo a V.Exas. e suas famílias um Feliz Natal e um grande 2004!
Muito obrigado! (Palmas.)
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Tem V.Exa. a

palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Aproveitando a presença do Presidente João

Paulo Cunha, quero dizer a S.Exa. que apresentei algumas questões de ordem a respeito da
convocação extraordinária.

Imagino que o almoço no Palácio do Planalto tenha sido bom e gostaria de aproveitar
a presença de S.Exa. nesta reunião para, se não for incomodá-lo, indagar-lhe se haverá ou
não convocação extraordinária, haja vista que estamos dispostos a trabalhar pelo
Orçamento e por outras matérias que consideramos importantes — e, se convocados
formos, estaremos presentes.

Sei que V.Exa. tem opinião definida sobre o tema e aproveito este momento para
possibilitar-lhe que possa externá-la e nos contar o que aconteceu no almoço com o
Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (João Paulo Cunha) - Não há
nenhuma informação importante sobre o tema, mas corroboro a parte final da questão de
ordem do Deputado Claudio Cajado: se formos convocados, aqui estaremos para cumprir o
nosso dever! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Em nome de todos
os membros desta Comissão, transmito ao Deputado João Paulo Cunha os nossos
cumprimentos pelo trabalho realizado e desejo a S.Exa. e a toda a sua família um feliz Natal
e um próximo ano muito profícuo.

Concedo a palavra, na seqüência, ao Senador Eduardo Suplicy.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, estamos em intervalo ou já

posso falar? (Pausa.)
Sr. Presidente, a questão de  ordem do Deputado Claudio Cajado não foi inteiramente

respondida porque, na verdade, o Presidente João Paulo Cunha não pôde ir ao almoço
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realizado no Palácio do Planalto. S.Exa. não compareceu ao evento. Por isso, só pôde
responder ao Deputado dizendo que, se convocados, todos trabalharemos. Eu soube que
S.Exa. não pôde ir ao almoço.

Sr. Relator, Deputado Jorge Bittar, em primeiro lugar, cumprimento V.Exa. pelo
profícuo trabalho à frente da Relatoria-Geral da proposta orçamentária. V.Exa. elaborou um
dos melhores pareceres sobre a Lei do Orçamento de toda a história do Congresso Nacional.

Gostaria também de dar apoio às observações do Deputado Milton Monti,
coordenador da bancada paulista, sobretudo no que diz respeito aos destaques relativos aos
hospitais, às universidades e às obras de interesse do Governador Geraldo Alckmin e da
Prefeita Marta Suplicy, como o complexo viário em torno de São Paulo.

Gostaria, ainda, prezado Relator, Deputado Jorge Bittar, de dar conta de 2 aspectos
importantes relacionados na proposta da Presidência da República. Ainda que não estejam
sob o nome Bolsa-Família, determinados recursos estão consubstanciados em 3 diferentes
programas e somam expressiva quantia. Aqui está escrito que são 4,5 bilhões de reais, mas
eu tinha notícia de que o próprio Governo anunciou que seriam 5,2 bilhões de reais. No
entanto, eu não consegui identificar tal valor.

Se V.Exa. puder esclarecer a dúvida acerca do valor destinado ao programa, eu
agradecerei.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Eu posso esclarecer.
Na verdade, 800 milhões de reais que fazem parte desse programa estão no

orçamento do Ministério da Saúde, porque são recursos direcionados à Bolsa-Família e à
suplementação para gestantes e crianças em situação de risco nutricional.

O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY - Certo. Aliás, ressalto que o programa Bolsa-
Família foi aprovado no último sábado, pelo Senado Federal, por meio do projeto de
conversão, o que constitui importante passo no tratamento da questão.

Mas gostaria também de informar a V.Exa. e a todos os membros da Comissão de
Orçamento que, na segunda-feira passada, o Presidente João Paulo Cunha encaminhou ao
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva o outro projeto de lei relacionado ao tema da Renda
Básica de Cidadania, que foi aprovado pelo Congresso Nacional.

Acabo de conversar com o Ministro Guido Mantega, que me informou que tanto o
Ministério da Fazenda quanto o Ministério do Planejamento estão dando parecer favorável à
lei que institui a Renda Básica de Cidadania, a ser instituída gradualmente a partir de
2005, iniciando-se pelos mais necessitados, até que venhamos a atingir o objetivo de que
toda pessoa no Brasil, não importa sua origem, raça, sexo, idade, condição civil e mesmo
socioeconômica, tenha o direito de receber uma modesta renda, como direito à cidadania, de
ser sócio do Brasil.

Ora, é possível até que, em 2004, V.Exa. esteja num embate importante no Rio de
Janeiro. Já está assim designado praticamente. Mas, em 2005, se porventura V.Exa. tiver a
responsabilidade, como espero, de ser Prefeito no Rio de Janeiro, estará então coordenando
as ações da Renda Básica de Cidadania, de maneira consistente com a reforma tributária
que aprovamos no Congresso Nacional, a qual diz que os 3 níveis de Governo — União,
Estados e Municípios — estarão coordenando esforços nessa direção. O Bolsa-Família pode
ser visto, portanto, como passo na direção da Renda Básica de Cidadania, que poderá,
portanto, ser instituída gradualmente em todo o Brasil a partir de 2005. Se V.Exa. estiver,
como espero, exercendo a Prefeitura do Rio de Janeiro, poderá então ser responsável, junto
com o Governo do Estado e a União, pela implementação a mais adequada e correta dessa
proposição.

Quero, portanto, concluir dando esta informação: o Chefe do Gabinete Pessoal do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gilberto Carvalho, marcou para o dia 8 de janeiro a
sanção da lei que instituirá a Renda Básica de Cidadania no Brasil a partir de 2005.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Na seqüência,

depois de termos tido a oportunidade de ouvir o Senador Eduardo Suplicy, concedo a
palavra ao Deputado Jorge Alberto, o próximo inscrito. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha.
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O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, antes
de mais nada, quero cumprimentar o Deputado Jorge Bittar pelo relatório que conseguiu
concluir com bastante capacidade e habilidade, fazendo com que o País seja visto como uma
federação.

Reconheço a dificuldade de se fazer um novo relatório. Afinal, nosso Governo pegou o
País praticamente falido, e tudo o que tivemos de cumprir, como, por exemplo, superávit
primário, decorre de exigências históricas e estruturais.

Ouvi algumas críticas que acho interessantes, e V.Exa. deu boas respostas. Dizer
que a estabilidade que tinha o Brasil quando Lula assumiu a Presidência era meramente
fruto de uma candidatura é não enxergar, num processo eleitoral, nada mais do que uma
única coisa. Qualquer candidatura, qualquer campanha eleitoral desestrutura um país caso
ele não esteja sobre bases econômicas firmes. No mundo todo, qualquer país faz eleição e
sai dela na maior tranqüilidade, desde que tenha uma base econômica estável, coisa que o
Brasil não tinha. O País está construindo essa base econômica estável agora, sob o nosso
Governo, o Governo Lula.

Hoje, quando vejo alguns cobrando que o Lula cumpra o programa — e essa
cobrança vem especialmente do PFL e do PSDB — eles deveriam até se preocupar, porque,
se o Lula cumprir o programa, e vai cumprir, eles não terão mais chance de ocupar a
Presidência da República. Esse é o detalhe. O cumprimento do programa se dará, com
absoluta certeza, com a estabilidade. Alcançada a estabilidade, poderemos avançar.

Por último, Relator, faço um apelo a V.Exa. no sentido de que observe as emendas da
Comissão de Seguridade Social. Nós apresentamos destaques a emendas importantes
relativas às áreas social e de saúde, principalmente no que diz respeito aos hospitais
universitários — os quais, tenho certeza, no final do nosso Governo, não viverão a mesma
história que tivemos nos 8 anos anteriores, porque a mudaremos completamente. Então,
peço a atenção de V.Exas. para o fato de que os hospitais públicos, realmente, tornem-se
hospitais de referência nacional.

Obrigado pelo atenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Na seqüência, tem

a palavra o Deputado Rafael Guerra.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras. e Srs.

Deputados, em primeiro lugar, quero cumprimentar o Relator, Deputado Jorge Bittar, pelo
árduo trabalho.

Tivemos vários embates sobre a Emenda Constitucional nº 29, que trata do
financiamento da saúde, mas, vendo o texto apresentado por V.Exa., acho que os valores
globais de financiamento da saúde foram reconstituídos. Realmente, consideramos que essa
foi uma vitória da saúde no País.

V.Exa. cita textualmente que a proposta orçamentária encaminhada originalmente
estava 4 bilhões de reais abaixo do piso. Houve a recomposição, houve a correção do veto
presidencial e, cumprindo o acordo que fizemos à época, V.Exa. já aponta para a
distribuição dos recursos da saúde alocados para ações de atendimento ambulatorial e
hospitalar, para o piso de atenção básica, para o Programa Saúde da Família, para
medicamentos excepcionais. Acho que é exatamente o que tínhamos conversado.

Considerando que houve uma redução na expectativa de correção, de variação do
PIB no ano de 2003, estamos neste momento até com um orçamento um pouco acima do
previsto. Naturalmente, essas variações do PIB foram uma surpresa negativa para todos
nós. De modo que, nesse aspecto, acho que a questão está resolvida.

Sr. Relator, na apresentação do relatório-setorial, levantamos uma dúvida sobre os
recursos que estariam retidos na distribuição dos recursos da média e alta complexidade e
do piso de atenção básica. Também vejo que há uma proposta que não creio que seja de
V.Exa., mas do Executivo, para atender à reivindicação que fizemos ao Senador Fernando
Bezerra, no sentido de que o Ministério mantivesse uma reserva de contingência menor e
distribuísse os recursos para os Estados. Pelo documento que chegou às nossas mãos, isso
está sendo feito. Mas quero registrar que, para que possamos acabar de acertar a questão
dos recursos da saúde, Deputado Jorge Bittar, algumas reclamações ainda persistem no
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plenário e na Comissão de Orçamento. Passo a V.Exa. essas reclamações para que
possamos construir, como V.Exa. bem disse, um acordo.

As reivindicações se referem principalmente ao Estados da Bahia, do Maranhão, do
Pará e do Amazonas, que, no cômputo das aplicações dos recursos da média e alta
complexidade e da atenção básica, se julgam prejudicados.

Estamos muito próximos de encontrar esse acerto a fim de que haja uma
distribuição mais justa do per capita regional e estadual, corrigindo distorções e
desigualdades. De modo que eu gostaria de registrar que, da minha parte, vamos fazer todo
o possível para construir esse acordo, de modo que esses Estados não se sintam preteridos
e possamos, então, do ponto de vista da saúde, não ter nenhum reparo a ser feito.

Espero continuar contando com a boa vontade que V.Exa. tem demonstrado nesta
reunião. Outro dia, infelizmente, tivemos que discordar quando V.Exa. disse que o problema
da saúde é uma corrupção generalizada. Acho que, naquele momento, no calor do debate,
V.Exa. passou um pouco do que realmente pensa, porque, certamente, generalizar uma
acusação desse tipo prejudica muito o setor de saúde do País.

A verdade é que todos precisamos reconhecer que o Brasil gasta em saúde 1/3 do
que gasta a Argentina, gasta menos do que todos os países do MERCOSUL; está em
penúltimo lugar na América Latina em aplicação de recursos na saúde. Esses são dados
incontestáveis. Não são dados da Oposição ou da Situação, mas da Organização Mundial de
Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde. De modo que esse é um fato que
precisamos registrar.

Não é nada contra o Governo do PT, porque esse é um problema histórico. Desde a
época do regime militar, do “milagre brasileiro”, a saúde vem ficando em 2º plano. É hora de
corrigirmos isso, começando por admitir que o País investe pouco nessa área. Precisamos
investir mais, até que se possa treinar gestores, aperfeiçoar o sistema de fiscalização e
controle, aperfeiçoar o controle social. É preciso um esforço de todos, inclusive, neste
momento, dos políticos, dos Parlamentares, dos representantes dos partidos que estão hoje
no Governo, a fim de valorizar a saúde no País e, principalmente, o trabalho de profissionais
que recebem 3 reais por consulta e sabem que, a não ser aqueles que gastam lápis, tinta e
papel, todos os procedimentos que vão realizar para o SUS são deficitários.

De modo que, no embate, na discussão, isso acontece, mas, naquele dia, tive que
fazer a defesa do setor saúde. Espero que ainda hoje possamos construir um acordo que
corrija as desigualdades regionais, os desequilíbrios entre os Estados do nosso País. Conto
com a sua colaboração mais uma vez, como tenho contado sempre.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Com a palavra o

Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, já temos mais de 6 horas

de discussão e ainda há 20 pessoas inscritas. Quem não se inscreveu durante essas 6
horas, evidentemente, não vai ser agora que vai fazer essa inscrição.

Minha proposta é a seguinte: quem ainda desejar se inscrever, o faria neste momento
e então se encerrariam as inscrições.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Com a palavra o

Deputado Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, ainda há Deputados

chegando à Comissão. Eu mesmo cheguei há 20 minutos. Estou participando, lendo e
escutando todos os colegas para compreender a situação do Orçamento da União para o
próximo ano. Acredito que fechar a discussão não é de bom tamanho, Sr. Presidente. Quero
desde já me inscrever e sugerir que as inscrições fiquem abertas por mais algum tempo, a
fim de que outros Parlamentares possam fazê-lo.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, para contraditar: não dá! São
6 horas de discussão. Não dá!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Com a palavra o
Relator, o Deputado Jorge Bittar.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, quero fazer a seguinte
ponderação. Começamos a trabalhar às 11h da manhã. Na verdade, estamos trabalhando
há 7 horas seguidas. A convocação era para as 10h da manhã. Quer dizer, os Srs.
Parlamentares tiveram bastante tempo para aqui chegar.

Acho que não nos tem faltado paciência, tolerância, vontade de ouvir, mas há um
limite. Eu mesmo estou no meu limite físico, quase saturado. É impossível alguém ficar
permanentemente ouvindo, sem que haja algum limite para isso.

Então, parece-me bastante razoável — esta é a ponderação que eu gostaria de fazer
— que nós encerremos as inscrições, evidentemente acolhendo todos aqueles que
eventualmente não tiverem se inscrito para falar, e que possamos dar conta desse processo
para que haja um intervalo, possamos apreciar os destaques...

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O que vai durar no mínimo 6 horas. Isso
significa trabalhar até as 2h da manhã!

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - ... e, em seguida, iniciarmos o processo de
votação dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Já que fizemos ad
hoc a inscrição do Deputado Ronaldo Dimas, que está automaticamente inscrito, gostaria de
saber se há mais algum Deputado que gostaria de se inscrever.

São 18h10min. Às 18h15min encerraremos as inscrições.
Há um detalhe. Temos aqui inscritos 5 Senadores. No entanto, até agora somente

um Senador falou. Se, desses 5 Senadores, 3 não falarem, e enquanto a sessão do Senado
estiver na Ordem do Dia, não há como encerrar as inscrições.

Com a palavra o Deputado Waldemir Moka. Em seguida, o Senador Leomar
Quintanilha, que não está presente, e o Deputado Amauri Robledo Gasques.

Com a palavra o Deputado Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, Deputado Antonio Carlos

Mendes Thame; meu caro Relator, Deputado Jorge Bittar; quero ser bem objetivo, e falo
como representante da Comissão de Agricultura.

Trago um dado importante: para a agricultura, esse é o pior orçamento dos 10
últimos anos, pois representa 20% do pior orçamento que o setor já teve. Estou dizendo
isso, meu caro Relator, exatamente pela expectativa que temos de melhorar, pelo menos um
pouco, por meio das emendas da Comissão de Agricultura, os recursos destinados a 2
importantes Ministérios: o do Desenvolvimento Agrário e o da Agricultura.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem a hercúlea tarefa de promover,
nos próximos 4 anos, 400 mil assentamentos, tem no Programa Agricultura Familiar a sua
base, o alicerce para atender os pequenos agricultores. O Ministério da Agricultura, por seu
turno, representa 43% do PIB e mais de 30% dos empregos diretos. E são exatamente a
agricultura e a pecuária que garantem a este País 25 bilhões de dólares de superávit; é por
causa desses setores que este País vive hoje, no balanço das contas, a mais tranqüila
situação, eu diria, dos últimos anos.

Caro Relator, a Comissão de Agricultura realizou um grande debate, que envolveu
todos os Parlamentares; chegamos ao consenso em 5 emendas e gostaríamos que V.Exa.
estivesse em sintonia conosco. Queremos ver contemplados não apenas o Ministério do
Desenvolvimento Agrário, mas também o Ministério da Agricultura. Essa é a minha tarefa
como Presidente da Comissão de Agricultura.

O meu Estado de Mato Grosso do Sul tem a sua base na agricultura e na pecuária.
Durante a discussão com o comitê de receitas, tocou à bancada de Mato Grosso do Sul a
possibilidade de requerer destaques em algumas emendas. Eu citaria, entre tantas, a
emenda que prevê infra-estrutura para todos os Municípios de Mato Grosso do Sul e a que
trata da habitação como merecedoras de um maior apoio por parte do Relator.

Antes de encerrar minhas palavras, reafirmo minha solicitação ao eminente
Deputado Jorge Bittar no sentido de que contemple os Ministérios da Agricultura e do
Desenvolvimento Agrário no que puder. Assim, contribuirá para que melhoremos a vida do
pequeno produtor e dos assentados, e principalmente para que alicercemos a força que gera
superávit para este grande País.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Agradeço as
ponderações ao Deputado Waldemir Moka, Presidente da Comissão de Agricultura, que
certamente fala por todos nós.

Informo aos Srs. Deputados que estão encerradas as inscrições.
Concedo a palavra ao Deputado Jorge Alberto.
O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr. Presidente, quero elogiar o trabalho do

Relator, Deputado Jorge Bittar, e o esforço de S.Exa. em atender às nossas reivindicações.
Faço duas observações. Em primeiro lugar, parece-me que o Relator já fez um

comentário a respeito dos novos valores do piso de atenção básica. De certa forma, eu faria
essa reivindicação em nome do meu Estado, Sergipe, pois, em se melhorando o piso de
atenção básica, naturalmente combateremos as desigualdades regionais.

No que diz respeito à recomposição de valores, lembro a duplicação da BR-101, no
Estado de Sergipe, que sofreu uma redução de 1 milhão e 680 mil reais no orçamento do
Ministério dos Transportes. Fico preocupado, Sr. Relator, porque essa obra está orçada hoje
entre 47 milhões de reais e 50 milhões de reais. Ora, se recebermos cerca de 5 ou 6 milhões
de reais por ano, quantos anos levaremos para concluí-la?

Apresentei um destaque de recomposição de valores. Reconheço que há dificuldades,
mas pondero ao Relator que leve em conta que a duplicação da BR-101 é uma obra
essencial para o desenvolvimento do turismo no Estado do Sergipe e, acima de tudo, para a
melhoria da segurança no tráfego.

Apresentei outro destaque, este a uma emenda coletiva para o Estado de Sergipe,
que trata da infra-estrutura hídrica. Apesar de Sergipe dispor de um sistema de adutoras
razoáveis, elas ainda não contemplam o nosso Estado.

Por fim, parabenizo mais uma vez o Relator, Deputado Jorge Bittar, pelo empenho
em atender a todas as nossas reivindicações e produzir um relatório que venha a culminar
com a aprovação de uma lei orçamentária que, no próximo ano, seja efetivamente executada
pelo Governo do Presidente Lula.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Muito obrigado,
nobre Deputado Jorge Alberto.

Concedo a palavra ao nobre Relator, Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e

Srs. Senadores, nesta rodada, fizeram uso da palavra diversos Parlamentares.
O Deputado Milton Monti fez algumas observações de caráter geral, ressaltou os

destaques da bancada do PL e, como coordenador da bancada de São Paulo, enfatizou a
necessidade de se atender os destaques no que respeita à obra do Rodoanel e à área de
saúde. Junto com o comitê de emendas, vamos levar em consideração as proposições de
S.Exa.

O Senador Eduardo Suplicy fez uma intervenção de caráter geral sobre o
Programa Bolsa-Família, que procuramos reestruturar orçamentariamente exatamente para
que a sua execução seja melhor acompanhada. S.Exa. comentou ainda sobre a sua proposta
para criação do programa de renda básica da cidadania, incluído no bojo da reforma
tributária, que deverá ser implantado gradualmente a partir do Programa Bolsa-Família, que
ora está sendo constituído.

O Deputado Dr. Rosinha, do Paraná, fez uma série de comentários sobre a situação
econômica nacional; ressaltou aspectos de conhecimento de todos, que guardam grande
importância no presente momento, sobretudo ao avaliar o impacto das eleições nos aspectos
estruturais anteriores, no que diz respeito à situação que prevaleceu na economia brasileira
este ano. S.Exa. nos solicita ainda uma atenção especial para os destaques relativos às
emendas da Comissão de Seguridade Social. Vamos trabalhar, atentos, no comitê de
emendas.

Em seguida, manifestou-se o Deputado Rafael Guerra, com quem temos construído a
melhor relação possível no diálogo em torno das questões relativas à saúde, pela evidente
liderança que o Deputado construiu no setor e por toda a consideração que temos para com
o seu estilo, a pé firme mas propenso ao diálogo, o que é muito importante para podermos
resolver possíveis problemas.
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Creio que conseguimos equacionar a contento os problemas existentes na área de
saúde, como já tive oportunidade de comentar. Estamos agora diante de um problema
surgido na discussão do relatório setorial: a distribuição dos recursos para média e alta
complexidade, o piso de atenção básica, entre as diversas unidades da Federação. Estamos
trabalhando numa distribuição que se aproxime da realidade populacional de cada Estado,
a fim de que a renda per capita seja observada da melhor maneira possível.

Quanto à ponderação que fez o Deputado Rafael Guerra acerca de uma declaração
que fiz, gostaria de fazer um reparo. Deputado, não tive a oportunidade de dialogar com
V.Exa. durante a apreciação do relatório setorial porque não me encontrava no plenário
naquele momento. Mas julgo importante, a bem da verdade, expressar o que de fato penso e
o que disse verdadeiramente naquela ocasião. Quando indagado acerca dos problemas da
saúde pública no Brasil por representantes da imprensa, destaquei que estávamos
desenvolvendo um grande esforço para ampliar os recursos da área. E disse mais. Lembro-
me perfeitamente de que disse que, quanto mais dinheiro — essa foi a expressão que utilizei
— houvesse para a área de saúde, melhor seria. De fato, a saúde precisa de mais recursos,
além de uma revolução gerencial na saúde pública. É o que penso, verdadeiramente, pela
simples constatação de que, a despeito de a Emenda Constitucional nº 29 ter motivado
significativa elevação dos gastos na saúde, não percebemos até agora uma melhoria
correspondente em qualidade dos serviços prestados.

Penso que temos, simultaneamente com a elevação dos gastos na saúde, de
promover uma grande revolução gerencial, a fim de melhorar a qualidade e a eficiência dos
serviços e combater, sim, a corrupção, que existe e é endêmica. Entretanto, eu não disse
que a corrupção é generalizada, nem que a marca da saúde pública no Brasil é a corrupção.
Disse apenas que, além de todos esses problemas, faz-se necessário um maior controle
sobre os gastos para termos mais eficiência e eficácia, a fim de prestarmos serviços de
melhor qualidade para a nossa população.

Eram essas as palavras que gostaria de manifestar quanto às propostas feitas pelo
Deputado Rafael Guerra, com as quais concordo.

O Deputado Waldemir Moka enfatiza a necessidade de melhorarmos os recursos para
o Ministério da Agricultura e para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Atento que é às
questões da agricultura, da pecuária, do agronegócio, da agricultura familiar e da reforma
agrária, sabe o Deputado Moka que já conseguimos destinar recursos para programas
importantes, acolhendo emendas da Comissão de Agricultura. Recordo-me, por exemplo, do
Programa de Desenvolvimento Agropecuário, que trata, entre outras coisas, da defesa
sanitária do setor, tão importante para todos nós, além de programas ligados ao Ministério
do Desenvolvimento Agrário. Nesta etapa, faremos um esforço maior para solucionar esse
problema.

Aproveito a oportunidade para registrar a ênfase que deu o Deputado Moka às
emendas de bancada de Mato Grosso do Sul, que dizem respeito à infra-estrutura para os
Municípios e à área de habitação, tão importantes para aquele Estado e que discutiremos
com o comitê de emendas.

O Deputado Jorge Alberto enfatiza, no que concerne à duplicação da BR-101, a
necessidade de recompor recursos que foram cortados parcialmente pela relatoria setorial.
Nós nos esforçaremos para resolver essa situação. Há, igualmente, necessidade de dar um
melhor tratamento à emenda que trata do abastecimento de água, da infra-estrutura hídrica
no Estado de Sergipe. Vamos trabalhar sobre este tema com a atenção que ele merece.

O SR. DEPUTADO TADEU FILIPPELLI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO TADEU FILIPPELLI - Sr. Presidente, fiz algumas considerações

ao Relator, Deputado Jorge Bittar, sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal, além
de outras emendas de investimentos. O caro Relator, no entanto, parece não ter respondido
nada sobre o Fundo Constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Concedo a palavra ao ilustre Deputado
Jorge Bittar para responder à pergunta do Deputado Tadeu Filippelli.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Peço desculpas ao Deputado Tadeu Filippelli,
pois eu estava acompanhando, na página anterior, as observações sobre a contribuição da
Deputada Raquel Teixeira, e acabei omitindo essas informações.

O Deputado Tadeu Filippelli mencionou destaques da bancada do Distrito Federal
que tratam do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do metrô, do Complexo Cultural da
República — o Museu e a Biblioteca Nacional —, de recursos para drenagem, entre outros.
S.Exa. enfatizou sobremaneira aspectos da recomposição dos recursos do Fundo
Constitucional.

O Poder Executivo cometeu, rigorosamente, uma falha no projeto de lei que
encaminhou a esta Casa. Nele, há recursos da ordem de 3 bilhões e 800 mil reais,
enquanto, na verdade, pela correta observação do disposto na legislação que criou o Fundo
Constitucional, seriam necessários 4 bilhões de reais. O que ocorre, Deputado, é que não
dispomos de recursos para fechar esta emenda. Dialogando com representantes do
Ministério do Planejamento, recolhi o compromisso daquele Ministério de que esta questão
será resolvida no decorrer do ano.

A proposta que eu faria, para fecharmos um diálogo com a bancada do Distrito
Federal, seria colocarmos uma proposição no texto do Orçamento permitindo que o Poder
Executivo suplementasse os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, tendo
como base recursos de excesso de arrecadação. Não seriam, evidentemente, recursos
transferidos de cortes nas emendas parlamentares, mas oriundos de excesso de
arrecadação, de tal forma que, ao longo do ano, por decreto, o Poder Executivo asseguraria a
destinação dos 4 bilhões de reais, já que o próprio Ministério do Planejamento reconheceu a
falha no projeto original. Essa é a proposta que faço.

O SR. DEPUTADO TADEU FILIPPELLI - Insisto, caro Deputado Jorge Bittar, que
esse fato referente à complementação do Fundo deriva, primeiro, como V.Exa. mesmo
manifestou, de um erro da proposta do Poder Executivo; segundo, decorre de um
compromisso do Governo Federal com o Governo local de restabelecer o valor efetivo do
Fundo; terceiro, está disposto na Constituição e tem a sua forma de cálculo prevista em lei
— trata-se, portanto, de fato amparado por lei; quarto, houve entendimento entre o Governo
e a bancada federal, que visitou o Palácio do Planalto, inclusive poupando a bancada de
qualquer tipo de emenda.

Já não estamos discutindo formas de investimento que poderiam ou não acontecer.
Estamos falando do custeio, de aspectos disciplinados na Constituição que devem ser
bancados pelo Governo Federal, uma vez que o Distrito Federal é sede do Governo. Portanto,
é impossível levar à frente a discussão do Orçamento sem o restabelecimento desse valor.

Tenho certeza, caro Deputado Jorge Bittar, de que V.Exa., como Relator, em algum
momento deve ter sido abordado por membros da área do Executivo, ou pela própria
bancada do PT, sobre o resgate desse valor. Portanto, insisto em que não faz sentido
discutirmos o valor de emendas para investimento no Distrito Federal se estamos
inviabilizando o Governo como um todo.

V.Exa. diz — e com certeza tem razão quando se mostra preocupado — que este
problema poderia ser contornado, digamos, como uma emenda de texto. Mas também fico
preocupado. Temos um exemplo claro para essa situação. Há 15 dias, durante votação em
sessão do Congresso Nacional, atrasamos o pagamento de novembro do pessoal da
segurança do Distrito Federal e do 13º dos servidores do Distrito Federal.

Seria impossível convivermos com uma situação em que o Governo do Distrito
Federal tenha que se dirigir mensalmente, de pires na mão, ao Governo Federal a fim de
assegurar o pagamento do seu funcionalismo, que, por obrigação constitucional, vem do
Tesouro Federal.

O Fundo Constitucional é, como o próprio nome diz, constitucional. Portanto, insisto
numa solução.

Vou mais além, e faço uma sugestão. O Deputado Wasny de Roure, que também é
um defensor do Fundo Constitucional, está presente. Vamos tentar nos reunir com a
bancada imediatamente. Nós abriríamos mão de qualquer tipo de investimento, mas a
recomposição do Fundo Constitucional é ponto de partida para o Distrito Federal.

Muito obrigado.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputado Tadeu Filippelli, concordo com a
argumentação de V.Exa., mas o problema de não se atingir esse objetivo vem da não-
disponibilidade de recursos; não se trata de má vontade.

Tínhamos um plano para solucionar os problemas do Orçamento. Na noite em que
fechava o Relatório Final, na quinta-feira, nós, Deputados Federais, votamos a MP nº 135,
que, para minha surpresa, abriu um leque imenso de exceções. A meu ver, elas atendem a
setores econômicos importantes, como saúde, educação e transportes públicos, dentre
outros, mas representam uma perda líquida de 667 milhões de reais na proposta
orçamentária. Portanto, fiquei literalmente desguarnecido de recursos para fechar essa peça
orçamentária.

Neste momento, afirmo com absoluta sinceridade — da mesma maneira como me
conduzi o tempo todo no processo do orçamento, os Deputados desta Comissão sabem que
tudo aquilo que foi dito foi o que veio a ocorrer — que os recursos eram escassos e que
iríamos trabalhar com rigor. Foram questões que extrapolaram a minha governabilidade
sobre a proposta orçamentária.

Hoje não disponho de 200 milhões de reais, que representam 5% do valor global do
Fundo Constitucional, para atender a essa situação. Por isso fiz essa proposta
intermediária, que não seria algo improvável para o Poder Executivo. Dificilmente, durante a
execução orçamentária, não haverá margem para solucionar o problema de 200 milhões
para um fundo que é da ordem de 4 bilhões.

Posso dar o meu testemunho da conversa que tive com membros do Ministério do
Planejamento. Em primeiro lugar, eles confirmam que houve erro de avaliação quanto à
forma adequada de se corrigir os valores do Fundo Constitucional. Em segundo lugar, eles
têm o compromisso de recompor esses recursos ao longo da execução orçamentária.
Imaginei que isso seria possível através de um dispositivo no texto da lei que criasse as
condições para que o Poder Executivo possa, por decreto, de maneira simples, recompor os
recursos do Fundo Constitucional.

É o que tenho a oferecer neste momento. Se houver outra proposta interessante,
estou aberto para que, por meio do diálogo, encontremos uma solução. Reconheço que há
um problema, mas não tenho a solução para ele.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Concedo a palavra ao Deputado
Amauri Robledo Gasques.

O SR. DEPUTADO AMAURI ROBLEDO GASQUES - Sr. Presidente, fizemos 2
destaques às emendas de São Paulo com relação à saúde. Gostaria de parabenizar o Sr.
Relator pelo trabalho extenuante ao longo de todo esse tempo com relação ao Orçamento.
Ratifico as palavras do Deputado Milton Monti, da bancada de São Paulo, bem como do
nosso representante da bancada da saúde, Deputado Rafael Guerra.

As entidades médicas em São Paulo têm discutido políticas de saúde pública e
privada, convocando, desde 2001, órgãos representativos da sociedade envolvidos na área
de saúde dentro das esferas municipal, estadual e federal. Têm sido ainda realizados
congressos sobre a política médica com o objetivo de se envidar esforços para que a política
de saúde seja realizada de forma mais realista, minimizando as distorções nessa área. Todos
esperamos o compromisso de investimento na área social.

Solicitamos a V.Exa. que reanalise os recursos solicitados para as emendas da
bancada de São Paulo. Esses recursos não foram solicitados de forma irresponsável. Como
disse, foram levadas em consideração discussões extenuantes de entidades médicas nas 3
esferas. Por que essa redução drástica? Sabemos que para o Estado de São Paulo
convergem pessoas de todo o País para tratamento médico. Os nossos destaques estão
relacionados a esse tema.

Pedimos que sejam reconsiderados os assuntos relacionados à saúde, que é o bem
maior de todos nós. Não somos partidários da proposta de William Godwin, que afirmou, em
1793, em sua obra Justiça Política, que somente uma nação não-política pode produzir a
benevolência da qual resultarão a justiça e igualdade. Nós acreditamos que esses objetivos
têm de partir da política.

Vimos que V.Exa. tem se esforçado nessa direção, mas sabemos que ainda é
necessário algo mais para o Estado de São Paulo.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Concedo a palavra ao Deputado João

Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado Jorge

Bittar, cumprimento V.Exa. pelo trabalho realizado. Imagino a paciência de V.Exa., pois
ouviu todas as bancadas e os seus clamores. Nenhuma dizia que tudo estava certo e
tranqüilo, inclusive a minha. Nós, de Mato Grosso do Sul, não somos diferentes com relação
a isso.

Para nós é clara a situação orçamentária, bem como o fato de que V.Exa. tem se
esforçado para atender a todos dentro das possibilidades. Porém, não poderíamos deixar de
dizer que nós, do Mato Grosso do Sul, gostaríamos que algumas coisas fossem revistas,
principalmente em relação a um corte relativo à adequação de rodovias federais da ordem de
aproximadamente 20 milhões de reais. Analisei a peça orçamentária e parece que existe algo
a respeito de irregularidades. Seria importante que fossem repostos esses recursos, já que,
em função do convênio firmado, o Estado participará em grande parte da construção das
rodovias.

Nobre Relator, concordo em gênero, número e grau com o Deputado Waldemir Moka
sobre a agricultura como um todo e, em especial, a agricultura familiar. No que
reivindicamos para a agricultura familiar através de emendas de Comissão, estamos muito
longe do valor que foi disponibilizado em comparação a outras modalidades de agricultura.
Fizemos um destaque que tem muito a ver com o assunto.

Além de falar sobre todas as emendas de Mato Grosso do Sul, gostaria de destacar
uma emenda que trata do fomento a projeto de diversificação econômica e agregação de
valor na agricultura familiar, que foi contemplado com 2 milhões e 500 mil reais. Na
negociação com o comitê de emendas, conseguimos mais 2 milhões de reais para essa
rubrica.

Todas as emendas de Mato Grosso do Sul são importantes, mas chamo a atenção
para uma questão em particular, considerando que o Estado apresenta diversidade na
agricultura, tanto na baseada no agronegócio quanto na agricultura familiar — as cidades
de Itaquiraí, Sidrolândia e Nioaque têm grande concentração de assentamentos. Sr. Relator,
apelo a V.Exa. a fim de que trate o Destaque nº 01618 com bastante atenção, pois
gostaríamos que fosse ampliado o valor para o atendimento de assentamentos, agricultura
familiar, abastecimento de água e de energia. Tudo isso pode ser colocado, em função da
diversidade que tem a emenda que apresentamos.

Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. pela competência e pela forma como conduziu o
processo até agora. Com certeza, irá proceder até o final da mesma forma.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Senador
Leomar Quintanilha.

O SR. SENADOR LEOMAR QUINTANILHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
depois desse trabalho exaustivo dos eminentes Relatores-Setoriais, estamos agora na fase
de apreciação da peça principal. Gostaria que ficasse registrada a preocupação do Estado do
Tocantins, o qual tenho a honra de representar na Casa e na Comissão, em relação ao
desempenho na discussão do Orçamento.

Sr. Presidente, o nosso Estado é novo, em estágio embrionário de desenvolvimento;
luta ainda para implementar obras estruturantes. É preciso mitigar a aflição dos
tocantinenses, irmãos brasileiros que têm os mesmos direitos dos que habitam as regiões
mais desenvolvidas do País. O Brasil possui distorções e desigualdades regionais
acentuadas, que a Comissão e a Casa têm o dever de procurar atenuar.

Entendo que as proposituras apresentadas pelos eminentes Deputados e Senadores
que integram a bancada do Tocantins deixam muito a desejar. Se comparado o desempenho
nesta fase da análise do processo com o exame do Orçamento do ano anterior, estamos
praticamente na metade do caminho. Temos a aprovar, pelos Relatores-Setoriais, cerca da
metade do que tínhamos no Orçamento do ano passado. Procuramos compreender as
dificuldades enfrentadas pelo Relator, Deputado Jorge Bittar, que tem procurado se superar
na condução de ações que possam corrigir as distorções inicialmente apresentadas, às quais
me refiro.
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No Tocantins, obras singulares de estruturação do Estado, quais sejam, as nossas
rodovias, a eclusa, a Ferrovia Norte—Sul, os programas de irrigação, são obras que, além de
oferecerem a condição de que o Estado precisa para estabelecer o seu processo de
desenvolvimento e aproveitar o seu extraordinário potencial, também darão oportunidade de
emprego a muitos brasileiros que habitam terras cingidas pelos Rios Araguaia e Tocantins.

O Estado pretende inovar na área da ciência e tecnologia. Não podemos pensar, Sr.
Presidente, nobre Relator, que qualquer Estado, seja o mais rico ou o mais pobre, possa
pensar em consolidar o seu desenvolvimento tendo como linha mestra de suas ações apenas
obras estruturantes — estradas, rodovias, eclusas, barragens, escolas e hospitais —, sem
pensar na carga de informação levada à população a fim de elevar o processo de
desenvolvimento e provocar a verdadeira revolução social e econômica de que o País tanto
precisa.

Sr. Presidente, em meu nome e no da bancada do Estado do Tocantins, faço apelo ao
Relator-Geral no sentido de que dedique uma atenção especial às proposituras de obras
estruturantes para que possamos, nesta Comissão, mitigar as aflições da população de um
dos Estados mais apenados da Federação, o Estado de Tocantins.

Gostaria de ressalvar, nesta preliminar, o direito de participar da discussão dos
destaques que foram apresentados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado
José Priante.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, Sr. Relator, ao cumprimentá-
los, faço apenas uma ponderação ao Relator-Geral no que diz respeito a um problema que
alcança o meu Estado, o Pará; o Estado do Relator-Geral, o Rio de Janeiro, e o Estado do
Rio Grande do Sul, que é a média tirada pelo comitê de emendas, na qual, por um equívoco,
foram considerados os recursos das estatais misturados com os do Tesouro. Evidentemente,
essa média ficou equivocada, porque, por exemplo, no Estado de V.Exa. inclui-se Angra, que
é uma estatal que sequer pertence ao Estado do Rio de Janeiro; é um projeto do Brasil. Da
mesma forma, no Estado do Pará, temos a Hidrelétrica de Tucuruí, que abastece o Brasil de
energia — a maior hidrelétrica genuinamente nacional.

Gostaria de alertar o Relator a fim de que se pudesse reparar esse equívoco ao final
do seu relatório. E, por conta disso, apresentei destaques diversos para a bancada do Pará.
Aguardo a posição final do Relator-Geral para que se faça justiça com o Rio de Janeiro, com
o Pará e com o Rio Grande do Sul.

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

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, em
primeiro lugar, quero enaltecer o trabalho do Deputado Jorge Bittar. Como Relator-Setorial,
sei que não é fácil conciliar os poucos recursos disponíveis para a nossa área. Portanto,
parabenizo o Deputado Jorge Bittar pelo trabalho que fez até agora, que, com certeza, se
repetirá na longa missão que temos pela frente. Depois de aprovarmos o seu relatório, ainda
vamos discutir os destaques, e, com certeza, S.Exa. ainda ouvirá as bancadas.

Gostaria de deixar registrados alguns pontos referentes à bancada do Tocantins para
que V.Exa. analise a possibilidade de atendê-los.

Temos o Destaque nº 165 — Projeto de Irrigação Sampaio, do Estado do Tocantins;
Destaque nº 166 — Projeto de Irrigação do Rio Formoso; Destaque nº 159 — adequação de
perímetros urbanos em rodovias federais, em Municípios do Tocantins; Destaque nº 205 —
implantação de perímetro de irrigação PROPERTINS, projeto extremamente importante para
o Governo do Tocantins (todas são obras em andamento); Destaque nº 211 — emenda na
qual o ilustre Senador Leomar Quintanilha e o Deputado Ronaldo Dimas, que conhece
bastante a área, referem-se à ciência e à tecnologia, ao apoio à pesquisa e à inovação para o
desenvolvimento social em Municípios do Estado do Tocantins; essa emenda conta apenas
com 1 milhão de reais. Construção de rodovias federais no Estado de Tocantins, além de
outras.

Houve destaques em todas as emendas, mas vamos discutir com nosso ilustre
Relator para ver em que ele poderá atender à bancada do Tocantins.
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Sr. Presidente, acabei por assinar outros destaques, e por isso chamo a atenção do
ilustre Relator. O Senador Gilberto Mestrinho recebeu ofício do ilustre Ministro Sepúlveda
Pertence sobre as eleições municipais do próximo ano — a questão já tratada das urnas —,
mas eu também fiz um destaque para reforçar o pedido.

Fizemos também o Destaque nº 00905 a respeito da Ferrovia Norte—Sul, que será
analisado por V.Exa. No último destaque, o PRODASEN está pedindo remanejamento
interno de recursos; portanto, não há solicitação para aumento de valores, apenas
remanejamento.

O destaque que acabei de receber há pouco do Senado trata da questão do número
de vagas para o próximo concurso público. Portanto, peço a V.Exa. que analise o Destaque
nº 1.851. Ou seja, aproxima-se de 2.000 o número de recursos a serem analisados por
V.Exa.

Finalmente, agradeço a V.Exa., que, por ser um Parlamentar justo, com certeza fará
justiça com relação a todas as bancadas — tenho confiança e consciência disso. O
Tocantins espera que seja o mais bem atendido possível.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra à Deputada
Rose de Freitas.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, antes de mais nada, quero
parabenizar esta Comissão pelo trabalho executado, ordenado de tal forma que deu a
visibilidade necessária para que pudéssemos trabalhar nos comitês com os Relatores-
Setoriais. Eu, que tantas vezes trabalhei na Comissão de Orçamento, faço este elogio de
público.

Digo ao Relator-Geral que o Estado do Espírito Santo vem sofrendo seqüencialmente
pela falta de aplicação de recursos. Este ano, não tivemos sequer a liberação de 1 real para
a saúde, 1 real para a agricultura ou para as estradas. Vivemos 2 cortes simultâneos no
Orçamento da União: um realizado pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso no dia
17 de dezembro e, logo em seguida, o do Presidente Lula, que representaram enorme
sacrifício para o Estado do Espírito Santo.

Chamo a ate nção do nosso Relator quanto à seca vivida pelo Estado, sem dispor de
absolutamente nada para a agricultura. Convivemos com os carros-pipa, que representaram
a política emergencial que o Ministério da Integração Nacional pôde fazer. Todas as obras
iniciadas nesse setor  ficaram paralisadas.

Sr. Relator, não temos uma única barragem concluída no Estado do Espírito Santo
— nenhuma! De forma geral, não há aplicações na agricultura, na irrigação, em nada. O que
conseguimos, ano retrasado, foi o convênio de mão-de-obra na luta contra a seca.

A bancada assinou os destaques feitos em todas as áreas. Chamo a atenção para a
agricultura, a conclusão das barragens e para o setor educacional. Além disso, precisamos
da compreensão da relatoria quanto à conclusão de obras. Estamos defendendo, com apoio
de toda a bancada, o término de uma estrada que há 37 anos queremos concluir: a
Itarana—Afonso Cláudio, que fica na região centro- serrana, por onde escoa toda a produção
de hortifrutigranjeiros e parte significativa da produção de café.

Neste plenário, aos olhos de V.Exa. e de todos os outros Deputados, fazemos nada
mais do que demonstrar nossas dificuldades. Mas ressalto ainda que o Estado do Espírito
Santo foi apenado na média dos últimos 4 anos. Gentilmente, o Comitê de Emendas se
propôs a rever isso, e contamos com o apoio de V.Exa. para que os recursos do Espírito
Santo sejam liberados e que o Estado não sofra decréscimo em sua produção.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Senador

Augusto Botelho.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Sr. Presidente, Sr. Relator Jorge Bittar,

quero elogiá-lo por seu trabalho e também fazer algumas considerações em relação ao meu
Estado, Roraima, cujos investimentos nas áreas de saúde, infra-estrutura, desenvolvimento
de projetos agrícolas nos assentamentos são feitos com as verbas dessas emendas que vão
daqui para lá. Nosso Estado não tem recursos e seu recolhimento de impostos é muito
pequeno. Peço que V.Exa. considere as necessidades de Roraima.
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Destaco a Emenda nº 1.801, emenda nacional em relação ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico — CNPq, para o qual foi destacado pouco dinheiro.
Tal conselho fornece anualmente 64.000 bolsas de estudo e também os mestres, doutores e
pós-doutores do País.

Com relação a meu Estado, existe a Emenda nº 0612, que apóia a melhoria de
condições de adaptabilidade; a Emenda nº 547, que também apóia a agricultura familiar.

Na Amazônia, a tradição é derrubar e queimar a mata, para depois fazer a roça e
produzir. O meu Estado foi vítima de duas queimadas, o que provocou grande prejuízo.
Estamos querendo ensinar aos agricultores a mecanização e o reaproveitamento das áreas
de juquira e capoeira, que já foram utilizadas para agricultura, principalmente porque o
INCRA tem dado lotes de 60 a 90 hectares. Dos 60 hectares, apenas 12 podem ser
utilizados. E, se depois de 4 anos o agricultor continuar derrubando mata e fazendo
queimadas, terá de deixar de lote. Se não mudarmos o paradigma, teremos que continuar
abandonando as áreas. 

O Destaque nº 548 trata da estruturação do serviço de saúde. O Destaque nº 550
refere-se à área da agricultura familiar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra à Senadora

Lúcia Vânia.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Sr.

Relator, em primeiro lugar, cumprimento V.Exa. pelo trabalho e pela paciência. V.Exa. é
testemunha do quanto sofri ao relatar a LDO, então, entendo e o cumprimento pela
seriedade, pela responsabilidade e pela forma democrática como conduziu os trabalhos.

Para mim, foi um prazer e uma honra participar do Comitê de Receitas. Embora não
tenha podido participar com a intensidade que gostaria, gratificou-me o fato de estar ao lado
de V.Exa. e poder avaliar a receita, que acredito ter sido sensata, honesta e responsável.

Neste momento, peço que V.Exa. dê atenção especial ao Destaque nº 01.657, de
minha autoria, que trata de implantação de sistema de esgotos em Municípios acima de 15
mil habitantes. A emenda aprovada pelo Relator-Setorial foi de apenas 3 milhões de reais,
que acredito ser um dos menores valores do meu Estado. Essa emenda tem fundamental
importância porque grande parte das obras foram iniciadas com o Orçamento do ano
passado, então, elas precisam ter prosseguimento.

Gostaria de merecer de V.Exa. atenção especial em relação a essa emenda, o que me
deixará sensibilizada. Entrego a V.Exa. este destaque para sua posterior avaliação.

Muito obrigada.
 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator,

Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, nesta

última rodada, em que diversos Deputados e Senadores se pronunciaram, registro como
Relator que o Deputado Amauri Robledo Gasques enfatizou muito a importância da saúde
no Estado de São Paulo e a necessidade de dedicarmos atenção aos destaques
apresentados, em torno de emendas da bancada estadual, que tratam desse tema. Vamos
tratar com a devida importância esse tema junto com o Comitê de Emendas.

O Deputado João Grandão, do Mato Grosso do Sul, destacou o problema do corte em
projetos de investimentos em rodovias em seu Estado e solicitou nosso empenho no sentido
de recompor os cortes realizados.

Encaminharemos a questão. Destacou também emenda de caráter nacional de
fomento à agricultura familiar. Tal emenda já recebeu algum tratamento, mas S.Exa. pediu
que se aloque mais recursos, dada a importância do tema. Trataremos com atenção deste
ponto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio ao Plenário.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - O Senador Leomar Quintanilha, de Tocantins,

enfatizou a necessidade de viabilizarmos diversos destaques relacionados ao seu Estado,
que, relativamente jovem, depende de recursos federais para investimentos na melhoria de
sua infra-estrutura. Ressaltou a necessidade de análise de diversas emendas que tratam de
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obras estruturantes para Tocantins. Estamos encaminhando o assunto para discussão com
o Comitê de Emendas.

O Deputado José Priante solicitou a correção de distorção ocorrida na avaliação dos
investimentos a serem realizados em alguns Estados. O Comitê de Emendas tratou
globalmente dos recursos oriundos de investimentos diretos do Orçamento da União, ou
seja, do Tesouro, com recursos de investimentos de empresas estatais. É o caso do Pará,
Estado do Deputado José Priante; do Rio de Janeiro — que conheço bem, porque sou de lá
—, cujos recursos dizem respeito à Angra III; do Rio Grande do Sul, com investimento na
Usina Termelétrica de Candiota. Vamos procurar corrigir a distorção junto com o Comitê de
Emendas.

O Senador João Ribeiro, ilustre companheiro de relatoria na condição de Relator-
Setorial, com o qual tive grande prazer de trabalhar por seu espírito solidário, competência,
capacidade de diálogo, revelados a mim e aos que com S.Exa. trabalharam, destacou
importante conjunto de emendas para o Estado de Tocantins, relativas a projetos de
irrigação, a rodovias, à ciência e à tecnologia e ao desenvolvimento urbano, entre outros
destaques. Vamos tratar com a importância que merecem as emendas destacadas pelos
Senadores Leomar Quintanilha e João Ribeiro.

A companheira Deputada Rose de Freitas enfatizou o problema das obras
paralisadas ligadas ao Ministério da Irrigação. Registrou que, em seu Estado, praticamente
todas as obras de irrigação estão paradas. Falou a respeito da necessidade de se trabalhar
com ênfase os destaques das emendas ligadas à agricultura, além das que visam à
retomada das obras. Vamos trabalhar os pedidos com a devida ênfase. S.Exa. citou
agricultura, barragens e emendas na área de educação e rodovias. Pediu a construção de
uma rodovia estruturante para o desenvolvimento do Estado. Trataremos com carinho dos
temas.

 O Senador Augusto Botelho, de Roraima, destacou a importância das bolsas de
pesquisa do CNPq como elemento fundamental para o desenvolvimento científico e
tecnológico do País e defendeu a ampliação dos recursos para essas bolsas. Além do mais, o
Senador faz menção às necessidades de investimentos em seu Estado, que também conta
muito com recursos federais, dada a dificuldade de gerar receitas próprias, e enfatiza a
necessidade de se acolher destaque que trata da melhoria das condições de habitabilidade e
saúde em seu Estado. Vamos tratar com a devida ênfase e importância essas emendas junto
ao nosso Comitê de Emendas.

Agradeço a contribuição à Senadora Lúcia Vânia, com quem tive o prazer de
trabalhar no Comitê de Receitas, que se destacou pelo seu empenho, pela qualidade de sua
contribuição. S.Exa. inclusive compareceu à reunião do Comitê com uma série de
diagnósticos e proposições acerca das receitas orçamentárias. S.Exa. destaca uma emenda
importante para a implantação de sistema de esgotos em Municípios do seu Estado, Goiás,
emenda que deve ser reforçada.

Também vamos tratar essa emenda com a atenção e importância merecidas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de dar prosseguimento à

discussão, quero propor ao Plenário que, tendo em vista que o Sr. Relator vai terá de dar
parecer a esses destaques para que votemos ainda hoje, já que a sessão do Congresso será
amanhã, eu proporia reduzir o tempo para 3 minutos.

Se o Plenário concorda, permaneça como se encontra. (Pausa.)
Aprovado.
Com a palavra o Senador Aelton Freitas, de Minas Gerais.
O SR. SENADOR AELTON FREITAS - Sr. Presidente, só a título de informação,

V.Exa. poderia citar os que vão falar na rodada de agora? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sérgio

Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, estamos assistindo

hoje a um dos atos finais desse processo de avaliação do Orçamento pelo Congresso. Não é
injusto afirmar que tivemos um processo tumultuado e que não precisávamos disso. Não
haveria razão para tal. Tivemos um ano normal, o Congresso funcionou normalmente, e não
havia necessidade de, ao final, trabalhar como trabalhamos. É justo afirmar também que a
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presença do Relator-Geral, assim como a do Presidente, foram relevantes para manter a
unidade, o equilíbrio e a tramitação desse processo aqui dentro.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
A firmeza do Presidente e o equilíbrio do Relator foram fundamentais e merecem o

elogio de todos nós. É importante que, pelo menos, levemos da aprovação do Orçamento,
neste ano, uma lição para o ano que vem: que, de uma vez por todas, uma tradição que se
desenvolveu aqui seja rompida. É preciso ampla reforma no Orçamento, que quebre de vez a
patrimonialização, a individualização das emendas, mesmo das emendas de bancadas. Se
continuarmos a desenvolver essa cultura da divisão das emendas per capita, vamos
comprometer, deliberadamente e de forma desastrada, o papel do Congresso na construção
do Orçamento.

O Senador Antonio Carlos Magalhães tem uma proposta de Orçamento imperativo.
Ora, na verdade, todos desejamos que aquilo que o Congresso aprove se transforme em
realização, que não seja descaracterizado e desautorizado como é hoje.

Porém, não se pode cogitar a realização orçamentária se não modificarmos, em
profundidade, os critérios para emendar, para construir projetos e para que as Relatorias
tenham capacidade de emitir um parecer de fato sobre os projetos, avaliar o que é
importante e o que não é, o valor de cada projeto no seu conteúdo e não na divisão pura e
simples entre as bancadas. Essa “arimetrização” do Orçamento retira o conteúdo da atuação
do Congresso, que é aprovar projetos prioritários que interessem à sociedade e tenham o
valor em si. Essa reforma tem de ser feita e não pode ser adiada.

Outra ponderação que eu gostaria de fazer é que, para o ano que vem, o
procedimento governamental sofra profunda alteração. Nada justifica o atual cenário de
liberação de recursos públicos federais. Não há sentido. É toda uma cultura de destruição
do valor dos projetos que prevalece hoje nas liberações públicas, nas liberações federais,
conduzida de forma política, que não é construtiva para o interesse do País, muito menos
compatível com os compromissos de mudança anunciados pelo PT para o Brasil.

De toda maneira, quero, no caso do meu Estado de Pernambuco, desejar apenas que
o Comitê, que cogita o exame das emendas, e o Sr. Relator-Geral nos coloquem na posição
de sempre e percentuais de aprovação por Estado sejam cumpridos também nessa
aprovação; que Pernambuco não seja diminuído em relação a outros Estados do Nordeste,
nem que outros Estados do Nordeste sejam diminuídos em relação a Pernambuco.

Para concluir, Sr. Presidente, tivemos muito orgulho de tê-lo na Presidência desta
Comissão, com a firmeza, o equilíbrio e a sobriedade, marcas da sua vida pública.

Quero dar sinceros parabéns ao Deputado Jorge Bittar, Relator dessa matéria, pelo
trabalho democrático que realizou. S.Exa. fez o que pôde e o fez com qualidade, esforço que
todos elogiamos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Senador Sérgio
Guerra.

Com a palavra o Deputado Alex Canziani. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, Sr. Relator, nobres Sras. e Srs.

Senadores, Sras. e Srs. Deputados, desejo primeiramente cumprimentar o nosso Relator
pelo trabalho que fez, pela luta, pela tentativa, a despeito de poucos recursos, de atender as
mais variadas demandas que temos em nosso País.

Apenas gostaria de dizer ao nosso Relator que hoje a maior necessidade da nossa
população, a maior necessidade brasileira se chama geração de emprego e renda. É a
expectativa que temos para 2004. Se não avançarmos nesse sentido, com certeza será uma
grande frustração para a população.

Desejo destacar dois assuntos com relação à geração de emprego e renda. Uma é o
turismo, atividade mais propícia a gerar emprego e renda no Brasil. V.Exa. contemplou o
turismo com importantes recursos. Apresentamos um destaque, Sr. Relator, para que, se for
possível, destinarem-se um pouco mais de recursos ao turismo, porque, com certeza,
geraremos emprego e renda.

Outra área de fundamental importância — e quero agradecer a V.Exa. também, já
que lhe deu especial atenção — é a educação profissional. Não há como se falar em geração
de empregos se não houver escolas profissionalizantes. Sr. Relator, não falo em meu nome
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próprio. Falo em nome da Frente Parlamentar da Educação Profissional, em que mais 133
Deputados e 23 Senadores lutam pelo desenvolvimento da educação profissional em nosso
País.

Em nome das 233 escolas que estão sendo construídas, peço maior alocação de
recursos, caso contrário muitas delas terão as suas obras interrompidas no próximo ano.

Então, se V.Exa. puder, com todo o carinho que tem demonstrado pela educação
profissional, com toda a compreensão que tem — afinal V.Exa. é de uma escola de formação
profissional —, aloque um pouco mais de recursos a este setor, para que não tenhamos o
processo de construção dessas escolas diminuído ou até mesmo interrompido.

No mais, parabenizo V.Exa. e o Presidente da Comissão, Senador Gilberto Mestrinho.
Acreditamos que, a despeito de todas as dificuldades, V.Exa., os Senadores e Deputados
desta Comissão vão conseguir apresentar um Orçamento, que, se não é tudo aquilo de que o
País precisa, realizará, Deputado Sérgio Miranda, aquilo que a população brasileira espera.

Parabéns ao Sr. Relator, parabéns ao Sr. Presidente, parabéns a todos nós que
estamos aqui na antevéspera do Natal, trabalhando em prol do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado.
Com a palavra o Deputado Francisco Dornelles.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES - Senador Gilberto Mestrinho, quero

cumprimentar V.Exa. pela maneira como conduziu os trabalhos da Comissão.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)

 O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES - Meus cumprimentos são extensivos
ao Deputado Jorge Bittar, que, com a sua fidalguia, serenidade e competência, conduziu
essa relatoria de forma que nunca vi nesta Casa.

Deputado Jorge Bittar, V.Exa. tem os meus cumprimentos. E falo com sinceridade.
V.Exa. conduziu essa relatoria com espírito democrático. Nunca vi fato igual nesta Casa.

Reitero as palavras da Deputada Laura Carneiro, dos Deputados Carlos Nader,
André Luiz, da Deputada Elaine Costa, a favor dos projetos do Rio de Janeiro, e chamar a
atenção especial de V.Exa. para os Destaques nºs 1.306, 1.307 e 1.850, relacionados às
emendas das Comissões de Economia, de Finanças e de Fiscalização, e pedir a V.Exa.
atenção muito especial para elas juntamente com as emendas do Rio de Janeiro.

Muito obrigado, Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Vignatti.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.

Deputados, quero cumprimentar o Relator pela paciência de, não só ouvir todos os
Deputados aqui, mas também pela construção que fez desse Orçamento e fazer a relação
com o Governo e os Ministérios.

Sr. Relator, apresentamos um destaque que não foi por mim apresentado, mas pelo
Deputado Eduardo Seabra, erro identificado por mim, à emenda da regional sul, que é da
mesorregião. Tínhamos acertado uma correção de valor, em que ficariam 6 milhões para
mesorregião e 4 milhões para o PRODETUR. Essa correção foi invertida. Como fiz uma
emenda de reconstituição desse valor — peço uma atenção especial —, porque a
mesorregião da grande fronteira do MERCOSUL é uma região subdesenvolvida pelo Estado
brasileiro, historicamente sem investimentos e a estrada de ferro, hospitais públicos,
universidades e outros setores não existem, na grande fronteira com a Argentina, incluindo
Paraná, Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul.

Há um programa especial dentro das 13 mesorregiões do País voltado para a
agroindústria de pequeno porte, o turismo rural, desenvolvido, construído e coordenado pelo
Ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
Outra questão, Sr. Relator. Acredito piamente neste Governo, na capacidade de

recuperação de receita e fico muito feliz, inclusive, quando o Governo consegue, num ano
como este, reduzir a carga tributária sobre o PIB, em torno de 1.3 em relação ao ano
anterior. Acredito na recuperação econômica também de 4% e na capacidade de
investimento em obras estruturantes que este País não tem e não vê há muitos anos.
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Nós, da bancada do PT, abrimos mão de uma das emendas — é claro que toda a
bancada do Estado — para reforçar a emenda e a correção da 101, uma importante rodovia
para o Sul do País. Essa emenda chamamos de emenda queimada da bancada, porque
assim comportamos. Achamos importante a bancada catarinense fazer uma emenda
especial para a 101.

Sabemos do compromisso deste Governo, mas no processo sempre pedimos que, se
houver folga na possibilidade do acréscimo, maiores recursos para essa emenda, fruto de
gesto da bancada catarinense.

Por fim, Sr. Relator, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o Orçamento deste
ano, com certeza, apresenta um marco diferenciado, um marco positivo. Trata-se de um
Orçamento muito mais justo do que os anteriores, um Orçamento que tem base construída
com a sociedade brasileira que participou do processo do PPA. Mesmo que o PPA não seja
usado de forma direta por este Orçamento, mas a base dele foi construída com essa relação.

Houve um diferencial nesse processo, Sr. Relator, o papel de V.Exa., que mostrou
habilidade na articulação com o conjunto das forças políticas nesse cenário. Com certeza,
sai daqui a expressão do conjunto dos Deputados no sentido da satisfação da elaboração
desse relatório final por V.Exa..

Muito obrigado, Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Antonio Carlos Mendes Thame.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME - Sr. Presidente, Sr.

Relator, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, apresentei alguns destaques na
área de saúde, de que vou encaminhar cópia, e os submeto às devidas análise e
consideração. Ao reforçar as observações do Deputado Milton Monti, Coordenador da
bancada do Estado de São Paulo, quero destacar situação extremamente grave, que deixa a
região metropolitana de São Paulo no fio da navalha.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
Na referida região vivem 17 milhões de brasileiros, 10% da população brasileira.

Trata-se de uma região de apenas 8 mil quilômetros quadrados. Portanto, lá, em um
milésimo do Brasil vivem 10% da população brasileira.

A região está sentada num barril de pólvora. Na verdade, não é de pólvora, mas um
barril de falta d’água. O Sistema Cantareira, responsável por 50% do abastecimento desses
17 milhões de pessoas, está no limite de um colapso. Está com 3 a 4% da sua capacidade.
Só! E já estamos no fim de dezembro. Temos apenas mais 2 meses de chuvas. Imaginem
qual será o volume no início do período da estiagem , que é agora em março e abril. Estamos
correndo um risco tremendo. Há emendas apresentadas no sentido de propiciar condições
para que se busquem novas fontes de água. No entanto, a emenda foi contemplada com um
valor que mal dá para pagar o projeto. Ali, 17 milhões de pessoas são brasileiros vindos de
todos os Estados que hoje moram em São Paulo. Não é, na verdade, para São Paulo, mas
para brasileiros que lá moram. Se não houver esse aporte de recursos para facilitar a
ampliação de diversos sistemas de abastecimento de água, certamente correremos, cada vez
mais, o risco de um colapso. Por isso, submeto à consideração e análise do Sr. Relator o
aumento da dotação de recursos específicos...

(O  Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME - ... para que se possa prover

essa região vital, que se encontra em situação tão delicada, a fim de ampliar a sua
capacidade de produção de água.

Muito obrigado, Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr.

Deputado João Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, cumprimento V.Exa., que

durante esses meses presidiu o trabalho de construção do Orçamento da União com os Srs.
Senadores e Deputados, e o Relator, que, com maestria, soube conduzir este processo. Com
grau de harmonia incomum nos debates finais da história da Comissão do Orçamento,
S.Exa. conseguiu propiciar ao Brasil um Orçamento que, com certeza, o credencia a ser um
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futuro gestor dos interesses da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, com muito mais
qualidade. S.Exa. demonstrou isso na prática da conclusão deste relatório, pela maneira
com que trabalhou com todos os Parlamentares.

Ouvi atentamente pronunciamentos de diversos Parlamentares e vi a fundamentação
da sua capacidade, ilustre Relator. Portanto, ressalto a sensibilidade social com a qual
V.Exa. trabalhou a conclusão deste relatório, ao apontar o crescimento dos investimentos e
apagar a idéia de um Orçamento fictício.

Vimos um quadro comparativo de orçamentos até de 17 bilhões de reais de previsão
de investimentos, divulgado pela imprensa, mas que era ilusão. Quando V.Exa. aponta para
11 bilhões de reais de investimentos, parece que estamos avaliando parte da receita, do
câmbio, da parte tecnicamente examinada, com muito critério. Este Orçamento nos dá a
segurança de que, pela primeira vez, poderá ser realista e nos dá a tranqüilidade de votar
um relatório otimista para o País.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Cumprimento V.Exa., Sr. Relator. Porém,

apenas uma lacuna me preocupa. Não vi um destaque para os investimentos da infra-
estrutura. Sou dedicado às estradas federais, que vivem uma herança de sucateamento.
Apelo a V.Exa. no sentido de prioritariamente destinar recursos para recuperar as estradas
federais brasileiras, de modo particular em Minas Gerais, Estado esquecido ao longo desses
4 anos e onde se concentram 22% da malha rodoviária nacional.

Este Orçamento me dá um sentimento de otimismo com o Brasil e com o trabalho
que realizamos este ano.

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

O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Sr. Presidente, parabenizo também
toda a Comissão, principalmente os Relatores-Setoriais, que procuraram atender, na medida
do possível, aos pedidos que estavam em suas mãos e os encaminharam ao Relator-Geral,
na expectativa de que pudéssemos ver corrigidas incoerências que às vezes ainda existiam
nos relatórios parciais.

Vejo à minha frente o Deputado Humberto Michiles, do meu partido. Coube, segundo
acordo da bancada de Mato Grosso, a indicação de emenda das mais importantes para
nosso Estado. Mato Grosso está crescendo substancialmente, em especial na economia,
calcada na agropecuária, e tem respondido pela maior percentagem no pagamento da dívida
externa brasileira, especialmente com o agronegócio. O nosso Estado tem a agricultura
baseada em grandes propriedades, mas também é o que mais teve assentamentos feitos pelo
INCRA, pelo Governo do Estado e dos Municípios. Infelizmente, a maioria ainda não recebeu
a infra-estrutura necessária para que os pequenos produtores continuem sua atividade,
principalmente na agricultura familiar. Não queremos mantê-los na agricultura de
subsistência, mas permitir que também possam gerar riqueza e não continuem a ser um
problema social no Estado. Então, fizemos emenda de apoio à agricultura familiar.
Lamentavelmente, foi a que recebeu menos recursos: apenas 2 milhões de reais. Não foi
exatamente o montante que esperávamos. Conversamos com o Relator, que nos garantiu
que seríamos atendidos. Há pouco falei com S.Exa., que me garantiu conversar com o
Relator-Geral.

Como Líder do meu partido na Comissão de Orçamento, faço um apelo ao Relator-
Geral, para que pelo menos esse destaque voltado à agricultura familiar — apresentei
destaques a todas as emendas — seja atendido com valor diferenciado.

Estarei pronto para dialogar. Não quero ter de usar pressão, como muitos usam.
Quero que esta Comissão agilize seu trabalho e aprove a matéria o mais rápido possível.

É o apelo que faço ao Relator. Espero que o meu Estado — em especial os pequenos
produtores — possa ser atendido.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr.

Deputado Ronaldo Dimas.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
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O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, solicito que sejam atendidas
as necessidades básicas do meu Estado, o Tocantins, como já foi citado pelos Senadores
João Ribeiro e Leomar Quintanilha. A clara necessidade de investimentos em ciência e
tecnologia levou a bancada a apresentar este ano, pela primeira vez, emenda destinada a
investimentos nessa área.

Meu Estado não é só promissor, mas também competitivo. Produz muito para dentro
e fora do País. Entretanto, não temos pesquisas adequadas às nossas realidades e condições
climáticas. Temos a clara intenção de ajudar, com a construção de 2 centros de pesquisas,
um na região norte e outro na região sul do Estado. Daí a necessidade dessa emenda,
contemplada com apenas 1 milhão de reais. É claro que essa quantia ajuda a iniciar o
trabalho, mas não é suficiente sequer para terminar os estudos que deverão ser feitos pela
Universidade Federal, em parceria com a EMBRAPA.

(Não identificado) - Sr. Presidente, está impossível ouvir!
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu pediria silêncio ao auditório,

senão seremos obrigados a evacuar as galerias. Silêncio!
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Relator, gostaria da especial atenção de

V.Exa. nesse sentido.
Outra questão mais ampla é a minha preocupação com o Orçamento total.
Nossa proposta tem sido divulgada pelo Governo, no sentido de que o Orçamento

será executado na íntegra. Sr. Relator, tenho certeza de que a sua expectativa é de que todo
o Orçamento de 2004 seja executado.

A elevação dos gastos com pessoal normalmente é uma característica do País. Às
vezes, recebemos na Casa os pedidos para ampliação da folha e suplementação.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio, por favor.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Relator, todas as propostas que

normalmente nos chegam, vindas do Poder Executivo, de ampliação de gastos com pessoal,
são normalmente acatadas porque necessárias. Da mesma forma, o que pode influenciar
decisivamente o cumprimento ou não da lei orçamentária é a dívida pública. A elevação dos
juros pode significar uma diminuição clara. Esses dois pontos — pessoal e encargos da
dívida pública — podem significar a redução dos investimentos previstos neste Orçamento,
cujo relatório V.Exa. acabou de nos apresentar.

A minha indagação é se há a possibilidade de V.Exa. antever um aumento de
despesas com pessoal não previstas ou de juros ao longo do tempo, também dentro da sua
previsão, e se isso poderá evitar o cancelamento dos investimentos que tanto temos debatido
aqui durante todo esse processo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Cezar Silvestri.
O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr. Presidente, Senador Gilberto Mestrinho,

Sr. Relator, Deputado Jorge Bittar, primeiro quero parabenizar V.Exas. pela forma como têm
conduzido este trabalho. Digo com absoluta franqueza que não os invejo. Fui Presidente da
Comissão de Orçamento do meu Estado por 6 anos e muito me era cobrado por isso. Eu
procurava atender às demandas de todos os Deputados do meu Estado e acabava
esquecendo de atender à minha própria região. Sei a difícil tarefa de procurar atender a
todos os Srs. Parlamentares desta Casa, que está nas mãos de V.Exas. Logicamente, os
recursos são finitos e as demandas, infinitas.

A maior prova disso é que teríamos quase 2 mil destaques para serem atendidos de
uma forma ou de outra. Mas, no caso específico do Paraná, Sr. Relator, gostaria de frisar
dois setores que não estão sendo atendidos, na minha avaliação, da forma como deveriam
ser. O Paraná é o Estado que mais investe no ensino superior, proporcionalmente aos
demais Estados da Federação brasileira — hoje, em torno de 400 milhões de reais. V.Exa.
sabe que atender ao ensino superior não é obrigação do Estado. Temos apenas uma
universidade federal, enquanto outros Estados têm 5 ou 6, como é o caso do Rio Grande do
Sul, Minas Gerais e outros.
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A bancada do Paraná apresentou emenda que visa fortalecer as instituições de
ensino superior estaduais, um dos setores que tiveram menor atendimento por parte de
V.Exa.

Peço especial atenção ao Destaque nº 651, da bancada do Paraná, que reforça os
recursos para as entidades de ensino superior não-federais no Estado. E também ao
Destaque nº 652, que aloca recursos para nossa universidade federal, a única que temos no
Paraná e a mais antiga no País.

Em terceiro lugar, peço atenção especial do Deputado Jorge Bittar, nosso Relator do
Orçamento, com relação ao Destaque nº 1.755, que atende aos hospitais filantrópicos das
Santas Casas do Estado do Paraná. Tenho trabalhado muito, ao longo de minha vida
pública, no setor da saúde, e sei que hoje as Santas Casas passam por extremas
dificuldades, até porque são exatamente...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O tempo de V.Exa. está
concluído. Peço que se apresse.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - São exatamente as Santas Casas que
atendem às pessoas mais carentes, pelo Sistema Único de Saúde. Todas passam por
extremas dificuldades financeiras. Peço ao Relator, Deputado Jorge Bittar, que dê atenção
especial ao Destaque nº 1.755, de minha autoria, que aloca recursos para essas entidades.

Por último, gostaria de me somar à reivindicação feita pelo Deputado Waldemir Moka
com relação aos destaques da Comissão de Agricultura, da qual sou membro titular. Ao
observar os Orçamentos dos anos anteriores, verifiquei que o Ministério de Agricultura é o
que tem recebido menos recursos, especialmente neste ano. Então, peço a V.Exa. atenção
especial para os destaques da Comissão de Agricultura.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Penúltimo orador, Senador Sibá
Machado.

Peço aos Srs. Parlamentares que não se ausentem da Comissão, porque a seguir
teremos votação nominal do relatório.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, quero parabenizar V.Exa. pela
competência na condução dos trabalhos, que nos permite fazer o melhor, e faço minhas as
palavras já ditas sobre o trabalho do Relator.

Quero ir diretamente ao assunto. Primeiro, Sr. Relator, fizemos um trabalho unitário
no Estado, envolvendo o Governo do Estado, as Prefeituras e a bancada, e trouxemos um
resultado de comum acordo. Segundo, nosso Estado depende muito dos investimentos do
Governo Federal para alcançar qualquer possibilidade de crescimento econômico. Terceiro,
com a unidade da bancada, vinculamos boa parte das nossas emendas às obras do Governo
Federal no Estado do Acre.

Rapidamente, cito o caso da BR-317, que liga o Acre ao Amazonas — Destaque nº
444; a continuidade das obras da BR-364, Destaque nº 445; a ponte binacional, acordo
entre o Governo Federal e o Governo do Peru, Destaque nº 443; e um anel viário que faz
parte do perímetro urbano de Rio Branco, que liga as duas pontas da BR-364, Destaque nº
442.

Fora isso, temos ainda a preocupação com recursos da SUFRAMA. Há um estoque de
250 milhões de reais no órgão, que foi utilizado para compor o superávit.

Queríamos saber da possibilidade de V.Exa., com coração de anjo, com o espírito de
Natal de hoje, dar atenção diferenciada ao tema. Concordamos em que foram muito
importantes os critérios estabelecidos pelo Comitê. Mas o Estado precisa de um pouco mais,
senão poderemos atrasar o perfil de desenvolvimento que neste momento começa a dar seu
primeiro sinal, através do investimento no setor produtivo florestal.

Com isso, queremos pedir a ajuda de V.Exa. para o crescimento do nosso Estado,
mediante a interligação com o Centro-Oeste, passando pelo Estado de Rondônia.

Era o que tinha dizer ao nobre Relator, Deputado Jorge Bittar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Chamo o último orador.
Pergunto se o Senador Aelton Freitas está presente, pois foi chamado e não

respondeu.
Não está presente.
Deputado Paulo Kobayashi, último orador.
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O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI - Sr. Presidente, vou abrir mão da palavra,
para encerrarmos logo a discussão e partirmos rapidamente para a votação do relatório,
porque a assessoria vai precisar de 6 a 7 horas para processar esses 2 mil destaques, a fim
de que possamos apreciá-los ainda hoje. (Palmas.)

Abro mão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, para que possamos

imediatamente entrar na votação...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
( O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, gostaríamos de fazer rápido

comentário sobre as intervenções desta última rodada.
O Senador Sérgio Guerra faz menção à necessidade de reforma no processo de

elaboração e de tramitação do Orçamento nesta Casa. Absolutamente corretas as
observações. No ano que vem, teremos oportunidade de debater intensamente o tema
orçamentário. A Resolução nº 1, do Congresso Nacional, que trata de emendas e de outras
questões acerca da tramitação do Orçamento, tem vigência até o início de agosto do ano que
vem. Então, forçosamente, teremos de discutir o assunto. Provavelmente, será formada uma
Subcomissão na Comissão Mista de Orçamento para tratar do tema.

O Senador pede atenção especial aos destaques de emendas do Estado de
Pernambuco. Daremos toda a atenção a esse caso.

O Deputado Alex Canziani trata do turismo e da educação profissional, o PROEP,
que tem várias obras interrompidas, e da necessidade de suplementação para essas áreas.
Procuraremos levar isso em consideração, junto com o Comitê de Avaliação das Emendas.

O Deputado Francisco Dornelles destaca os projetos da bancada do Rio de Janeiro,
enfatizados por outros Deputados da bancada estadual. Destaca também alguns destaques
de sua autoria, de emendas de Comissões que deveriam merecer a atenção deste Relator e
do Comitê de Avaliação das Emendas.

O Deputado Vignatti, de Santa Catarina, solicita ajuste, adequação nas emendas
regionais do Sul, porque houve, segundo depoimento de S.Exa., inversão nos valores
alocados às duas emendas regionais. Procuraremos realizar essa correção.

O Deputado Antonio Carlos Mendes Thame destaca uma das emendas da bancada
paulista que trata do abastecimento de água da Grande São Paulo, área com 17 milhões de
habitantes. Pela relevância que tem, procuraremos tratá-la com a devida atenção.

O Deputado João Magno, de Minas Gerais, destaca o rigor e o critério com que
procuramos tratar o Orçamento, que, sem sombra de dúvida, é realista e tem tudo para ser
bem executado. S.Exa. pede atenção especial aos investimentos em infra-estrutura. Esse é
um tema fundamental. Já tive oportunidade de expressar aqui minha preocupação
sobretudo com a infra-estrutura de transportes. Trataremos o assunto com o devido
carinho.

O Deputado Welinton Fagundes, de Mato Grosso, destaca uma das emendas da
bancada de seu Estado que trata do apoio à agricultura familiar, que deve merecer a
atenção deste Relator e do Comitê de Avaliação das Emendas. Assim será feito.

O Deputado Ronaldo Dimas, do Tocantins, destaca a emenda da bancada que trata
de ciência e tecnologia e solicita-nos informação sobre os riscos de aumento de gastos no
ano que vem com pessoal e dívidas, ou seja, com juros.

Entendo que a margem é pequena neste caso. O Governo Lula conseguiu êxito na
estabilização econômica e na política de redução dos juros. Reduzindo-se os juros, reduz-se
a pressão da dívida e cria-se ambiente mais adequado para os investimentos diretos da
União. Da mesma maneira, penso que os gastos com pessoal, embora sempre haja
demandas em torno de reestruturação de carreiras, revisão salarial e outros benefícios,
deverão comportar-se de acordo com o previsto na lei orçamentária, que disponibiliza para
essa área mais 5,4 bilhões de reais no próximo ano.

O Deputado Cezar Silvestri, do Paraná, destaca as emendas para as entidades de
ensino superior: uma emenda de caráter geral sobre entidades de nível superior no Paraná e
outra específica para a Universidade Federal do Paraná. Vamos tratá-las com a devida
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atenção, além do destaque feito à emenda que trata de recursos para hospitais filantrópicos
e Santas Casas, além do tema da agricultura, que o Deputado também ressalta na sua
intervenção.

O Senador Sibá Machado, do Acre, destaca a enorme dependência de recursos
federais do seu Estado para a realização dos investimentos. Ressalta também a unidade da
bancada do Acre, composta por Deputados e Senadores, para se articularem em torno de
um conjunto de projetos estruturantes para o desenvolvimento do Estado, a importância
das rodovias 317 e 364, da ponte binacional, acordo do Brasil com os países do Pacto
Andino, e do anel viário. Registra ainda o Senador o problema dos recursos contingenciados
da SUFRAMA. Esse é, talvez, o problema mais difícil de ser resolvido, uma vez que os
recursos contingenciados formam reserva para os chamados superávits primários, que
complicam o nosso problema. Destaca o Senador a importância de se apoiar o setor
produtivo florestal no Estado. Vamos ver o que é possível, mas neste momento não temos a
menor condição de mexer em algo que diz respeito ao superávit.

São essas as considerações apresentadas pelos Srs. Parlamentares. Antes de se
iniciar o processo de votação, ressaltamos que temos um conjunto de proposições,
sugestões e destaques comentados pelos Srs. Parlamentares. Tudo isso será tratado em
conjunto com o Comitê de Avaliação das Emendas, que já está apreciando o que lhe está
sendo encaminhado.

Durante algumas horas, junto com a consultoria técnica, acolheremos os destaques
da melhor forma possível, sempre esclarecendo o seguinte: este é o menor Orçamento dos
últimos anos, em termos de disponibilidade. No entanto, com o rigor com que o estamos
tratando, embora venhamos a ter no final emendas de menor valor, elas têm probabilidade
muito maior de virem a serem executadas.

Estamos convencidos, Senador Sibá Machado, como disse V.Exa., de que os 12
bilhões de reais disponíveis no Orçamento do ano que vem para investimentos serão
amplamente executados, diferentemente deste ano, em que executamos apenas 4 bilhões de
reais.

Era o que gostaríamos de dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com alegria, encerro a

apresentação de destaques ao relatório final.
O Sr. Relator fará a leitura do adendo.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Sr. Presidente, quero apenas corroborar

com o Relator-Geral para que na concepção do adendo fique explícito o pedido da Comissão
de Legislação Participativa, que promoveu entendimento de acordo com o Comitê de
Avaliação das Emendas para que duas emendas sobrevivessem ao relatório. Pela manhã
estavam inadmitidas as 5 emendas da Comissão. Faço este registro para que possam
prosseguir as Emendas nºs 01 e 04, da Comissão de Legislação Participativa.

Era essa a minha solicitação, Sr. Presidente e Sr. Relator-Geral.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, tendo em vista o que foi

comentado e em decorrência da reconsideração do Comitê de Avaliação das Emendas,
anuncio a retirada da indicação de inadmissibilidade das seguintes emendas: Emenda nº
5034001 — Estruturação de Unidade Especializada e Emenda nº 50340004 — Educação
Profissional do Campo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Sr. Relator lerá agora o
adendo.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, foi amplamente distribuído o
adendo redigido pela equipe técnica, que trata de pequenas correções em vários pontos do
Orçamento, a fim de adequar texto, valores, enfim, tudo o que é importante. Torno pública,
então, sua existência.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro inadmitidas as emendas
apontadas pelo Relator-Geral. Relaciono as páginas nºs 663 a 666 do Volume 2 do Relatório
Final, com as alterações constantes da página nºs 9 a 18 do adendo, conforme estabelecido
no art. 8, alínea “o”, do Regulamento Interno da Comissão.
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O relatório final e o adendo apresentados, com exceção das Emendas nº 01 e a nº 04,
das quais S.Exa. acabou de retirar a inadmissibilidade, estão em votação na Câmara dos
Deputados, ressalvado o Quadro nº 8 — Relações de Subtítulo Relativo a Obras e Serviços
com Irregularidades e Destaques.

Peço aos Srs. Líderes que orientem suas bancadas para a votação.
Com a palavra o Deputado Walter Pinheiro, pelo PT.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, nós, da bancada do Partido

dos Trabalhadores, salientamos o compromisso do Relator com o relatório, com o
Orçamento ajustado e com sua possibilidade de execução. Considero este o ponto central
reclamado neste Parlamento.

Entendemos os prejuízos e os problemas levantados por bancadas, problemas estes
que não se encerram aqui. O Comitê de Avaliação das Emendas está atento para que, à luz
da possibilidade de acerto final, possamos compreender todas as dificuldades não só das
bancadas, como no caso levantado pela da Bahia e de outros Estados, mas, por exemplo, de
órgãos, como a Defensoria Pública, que carece de ajuste para atender a importantes
demandas no País.

Sr. Presidente, creio ser fundamental aprovar este relatório e preparar-nos para a
aprovação, ainda esta noite, da matéria, o que nos permitirá, amanhã, fazer a votação da
peça orçamentária no plenário da Casa.

Encaminhamos pela aprovação do relatório apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mestrinho) - O PT é pela aprovação.
Com a palavra o Deputado Albe rto Goldman, pelo PSDB.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, o PSDB tem demonstrado,

desde o primeiro momento, a correção da sua assertiva de que não está aqui para fazer
obstrução, mas para exigir o debate pleno do relatório e o cumprimento do Regimento
Interno. Fizemos isso e, a cada momento em que julgamos necessário e possível, abrimos
mão de exigências regimentais para que se apresse o andamento da matéria.

Estamos discutindo e votando hoje, sem o cumprimento do prazo de três dias úteis
entre a entrega do relatório e a discussão e a votação final, conforme estabelece o Regimento
Interno. Os relatórios foram entregues no sábado, e estamos no primeiro dia útil depois da
entrega. Portanto, não se deu o interstício de três dias. Aceitamos isso por entender a
necessidade de levar o mais rápido possível a discussão desta matéria ao plenário.

Essa é a questão do procedimento.
Na questão substantiva, Sr. Presidente, a nossa posição é contrária ao relatório.

Votaremos contra o relatório. Entendemos que as receitas estão configuradas no limite
máximo do possível, levando em conta matérias ainda em tramitação. Uma acabou de ser
votada, há poucos momentos, e nem sabemos se foi emendada ou não.

As despesas possíveis previstas não estão todas configuradas nesse relatório. Cito
novamente o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundo Regional, acordos feitos na
votação da matéria tributária e que não constam do Orçamento.

Quanto ao salário mínimo, Sr. Presidente, já constatamos a existência de 2,5 bilhões
de reais, previsão do Relator. Há reavaliação feita pelo Relator de maior volume de receitas e
menor volume de despesa na Previdência Social, o que daria uma margem de 2,5 bilhões de
reais, valor suficiente apenas para um aumento — se for esse o número — de 5% no valor
real.

O uso do superávit de 3 bilhões de reais ainda é uma hipótese e depende do
superávit dos Municípios, dos Estados e da União, o que só vai se configurar ao final do
ano.

Quanto ao aumento do funcionalismo, 1,5 bilhão de reais, o que corresponde a
menos de 2% da folha de pagamento, parece-nos insuficiente.

Finalmente, Sr. Presidente, a razão mais importante do nosso voto contrário: a carga
fiscal aumenta em 55 bilhões de reais no ano de 2004. Crescerá, em relação ao ano de
2003, em 1,1% do PIB, o que representa aumento excepcional.

Nosso voto será contrário.
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Sr. Presidente, não vamos pedir verificação nominal. Vamos fazer o voto simbólico.
Como dissemos desde o primeiro momento, esperamos o cumprimento de compromissos
assumidos pelo Governo com diversas bancadas.

Enquanto isso não se der, não adianta apressar a votação, porque queremos cumprir
os compromissos que estão no Regimento Interno no que se refere a interstícios, número,
quorum etc.

Há ainda pendência que tem de ser resolvida, e os Líderes do Governo não estão se
movimentando para isso. Este é o alerta.

Nosso voto é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio ao Plenário.
Com a palavra o Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, a bancada do PFL entende que

o Governo deve ter o seu Orçamento. O Orçamento de 2004 será, de fato, o primeiro do
Governo do Partido dos Trabalhadores.

Infelizmente, este Orçamento não cumpre as promessas de campanha do Presidente
Lula, e começa com aumento da carga tributária. O Partido da Frente Liberal votará contra
todos os projetos que aumentem a carga tributária.

O PFL entende que o superávit primário proposto para o ano de 2004, igual ao de
2003, é um excesso de conservadorismo por parte do PT. Com inflação projetada de não
mais de 8%, não há nenhuma necessidade da manutenção desse superávit. Estudos
mostram que o superávit de 3,5% garantiria também ao Governo projeção descendente da
relação dívida/PIB para os próximos anos e liberaria mais recursos para investimentos.

Outro ponto fundamental de promessa da campanha do PT: a geração de 10 milhões
de novos empregos. Com esse Orçamento, que é recessivo e não vai gerar desenvolvimento
econômico no País, não se vai cumprir essa importante promessa de campanha do partido
do Presidente da República.

Sr. Presidente, o PFL cumpriu acordo com as Lideranças do Governo de não obstruir
a votação, até porque queremos que o Governo tenha Orçamento e possa dar reajuste maior
do que 1% aos servidores públicos. Cumpriremos a nossa parte e ajudaremos o Governo a
aprovar o Orçamento sem nenhum tipo de obstrução.

Sr. Presidente, o PT prometeu muito na campanha e, infelizmente, o Orçamento não
retrata a realidade das promessas feitas.

Principalmente por aumentar a carga tributária, o PFL vota contra o relatório do
Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro
Chaves, pelo PMDB.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, o relatório do Deputado Jorge
Bittar já foi discutido por aproximadamente 10 horas — iniciamos o debate às 10h e o
encerramos após as 20h. Chegamos ao momento de votar. De maneira rápida e objetiva, o
PMDB encaminha voto favorável ao relatório do Deputado Jorge Bittar.

O PMDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Deputado

Roberto Balestra, do PP.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, o Partido

Progressista se sentiu bastante honrado por participar da análise do Orçamento enviado
pelo Governo a esta Casa. A satisfação maior, Sr. Presidente, foi conviver com V.Exa., que
demonstrou à Casa equilíbrio em todos os momentos de dificuldades vividos pela Comissão.
Não podemos deixar de manifestar nosso contentamento com a lisura do Relator-Geral,
Deputado Jorge Bittar.

Particularmente, não posso deixar de fazer uma confissão pública, sob pena de trair
minha própria consciência. Durante 13 anos, participei da Comissão de Orçamento. Sinto-
me bastante orgulhoso por ter trabalhado com os Relatores, mas hoje tenho um motivo
muito especial, porque vejo que o Orçamento foi feito com total lisura.

Tenho motivos para acreditar que o Governo fará um Orçamento impositivo no ano
que vem. Pela primeira vez, o Orçamento do ano está sendo empenhado. Isso nunca ocorreu
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no passado. Isso me faz crer que o Orçamento de 2004 será também empenhado a tempo e
a hora.

Peço atenção ao Relator, porque estou dando depoimento de suma importância.
Tenho certeza absoluta de que o Orçamento será executado no ano que vem, porque

2003 já está sendo empenhado. Os votos contrários de alguns partidos não questionam o
comportamento do Relator. Tampouco colocam em xeque o trabalho realizado pela Relatoria
e referendado pelo Presidente da Comissão. Se assim não fosse, pediriam verificação de
quorum, o que não farão.

Somente tenho a elogiar o trabalho do Relator. O Partido Progressista pôde dar sua
contribuição. Na apresentação do relatório, ofereceu a S.Exa. análise da Previdência,
mostrando que o salário mínimo não precisa necessariamente ser de 259 reais. Pela análise
da nossa assessoria, não acreditamos que o Governo fixará o salário em menos de 280 reais.

O PP colaborou durante todo o tempo com o Relator e com o Presidente, sem criar
problemas, muito pelo contrário, oferecendo, nos momentos de dificuldade, contribuição
maior, e propostas, muitas delas acatadas.

Portanto, é com muita satisfação que o Partido Progressista encaminha o voto “sim”,
favorável ao relatório, e não pode deixar de manifestar novamente a alegria de ver pela
primeira vez um Orçamento que, tenho certeza, será executado no ano seguinte.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Renato Casagrande, pelo PSB.

O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.
Deputados, na verdade, este é o primeiro Orçamento do Governo Lula.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço aos Parlamentares que
apenas orientem a bancada. O tempo está passando, e o Relator terá de apreciar os
destaques.

O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Usarei apenas 1 minuto, mesmo que
alguns Parlamentares tenham usado mais de 1.

Elaborar o Orçamento nas condições macroeconômicas deste ano é tarefa difícil.
Compreendemos a dificuldade de elaboração do Orçamento. Esta Comissão, incluindo os
Relatores-Setoriais e sua equipe, fez um bom trabalho. O Deputado Jorge Bittar conseguiu
concluir e consolidar as propostas de forma adequada.

No momento em que estamos discutindo o relatório, temos de manifestar nosso
consentimento e encaminhar pela aprovação do relatório. Apesar de todas as dificuldades,
houve avanços significativos e investimentos em alguns setores importantes deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Wellington Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, peço aos Srs. Líderes,

pelos quais tenho profundo respeito e admiração, pois trabalhamos juntos nesses dias em
um esforço brutal e hercúleo, que apenas encaminhem o voto. Se cada um fizer
considerações sobre o Orçamento, ficaremos horas a mais. O Relator-Geral está sentado há
quase 10 horas e, ao sair daqui, terá de apreciar os destaques. Quanto mais tempo
tomarmos do Relator para apreciação dos destaques, maior dificuldade haverá na
apreciação. Isso poderia significar um prejuízo para todos nós.

O Governo encaminha o voto “sim”.
Obrigado. (Palmas.)
(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar pelo PTB.
O PTB entende que esse foi o relatório possível e não o que o partido e a Casa

desejavam. O PTB encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, o PCdoB também

acompanha o Líder do Governo e encaminha o voto “sim”.
Saliento a alteração dos recursos da Emenda nº 29. Nunca nesta Comissão fizemos

mudança orçamentária no valor proposto, alterando 3,5 bilhões de reais no Orçamento.
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Muito tem de ser alterado. Estamos passando por um processo. Demos o primeiro
passo, com dificuldade. O Orçamento é complexo. Espero que avancemos nos próximos
anos.

O PCdoB vota “sim”.
(Não identificado) - O PRONA vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Humberto Michiles, pelo PL.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, não posso deixar de

registrar a serenidade com que V.Exa. conduziu os trabalhos desta Comissão e a sabedoria,
a transparência e a forma criteriosa com que se portou o Relator-Geral.

Com certeza, este Orçamento não é o dos nossos sonhos, mas é o possível, muito
mais próximo da realidade. Para que o Relator possa ter mais tempo para analisar nossos
destaques, o PL vota “sim”. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pelo PPS, com a palavra o
Deputado Cezar Silvestri.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr. Presidente, Sr. Relator, o PPS
encaminha o voto “sim”.

Não poderia deixar de reforçar solicitação ao Relator para atendimento dos destaques
feitos pela bancada do PPS, que tem sido parceira do Governo em todos os momentos.
Sendo absolutamente franco, Sr. Presidente, há descontentamento por parte da nossa
bancada em relação ao atendimento do Governo. Como membro de partido da base de
sustentação do Governo, não poderia deixar de registrar esse fato.

Em nome do Líder do nosso partido, Deputado Roberto Freire, faço solicitação a
V.Exa., Sr. Presidente, e ao Relator, seguindo as palavras do Deputado Roberto Balestra,
para que tenhamos um salário mínimo o mais justo possível e comecemos a fazer justiça
social no País.

Por último, reforço pedido para a bancada do Paraná e também para as emendas da
bancada da Comissão de Agricultura, até pela importância que o setor tem demonstrado na
balança comercial e na geração de empregos no País.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Jorge Bittar vai ler
mais um adendo.

(Não identificado) - Sr. Presidente, o PDT recomenda o voto com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Mais um adendo será lido pelo

Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, peço atenção aos Srs.

Parlamentares para este adendo, que visa retificar erros no relatório. O adendo está sendo
reproduzido e será distribuído. Para ganharmos tempo, vou ler com calma os termos deste
adendo.

Adendo 2 ao relatório final ao PLN nº 31, de 2003, Projeto de Lei Orçamentária de
2004.

Apresentamos as alterações em nosso relatório e correções de erros materiais
verificados no processo do PLN em epígrafe, que passamos a incorporar ao relatório final.

Primeira alteração: Textos da lei e seus anexos, alteração do art. 4º, inciso XIV, do
substitutivo ao projeto de lei. O art. 4º trata da autorização para abertura de créditos
suplementares. No seu inciso XIV, o projeto de lei do Governo trabalha os recursos do FUST
e do FUNTTEL. Por uma leitura incorreta nossa na apreciação dessa matéria, resolvemos
suprimir o inciso XIV. Recebemos as observações de diversos Parlamentares e pudemos
perceber que foi um equívoco nosso, porque a proposta do Executivo é exatamente para
manter a vinculação dos recursos do FUST e do FUNTTEL. Tal como ficaria a nova redação,
não manteríamos a vinculação de recursos do FUST e do FUNTTEL.

O texto ficará assim: “é permitida autorização de crédito para o atendimento de
despesas no âmbito do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações —
FUST, do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações — FUNTTEL e
dos fundos setoriais de ciência e tecnologia, constantes do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico — FNDCT, mediante a utilização de superávits
financeiros apurados nos balanços patrimoniais de 2003,” — ou seja, havendo superávit no
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balanço de 2003 desses fundos, há autorização para reforçar dotação nos mesmos —
“excessos de arrecadação de receitas próprias e vinculadas nos termos do art. 43, § 1º,
incisos I e II da Lei nº 4.320, de 1964, e reservas de contingências à conta de recursos
próprios e vinculados constantes dessa lei”.

Então, restabelece o texto original, que mantinha vinculação desses recursos ao
FUST, ao FUNTTEL e aos fundos setoriais de ciência e tecnologia. Fizemos isso acolhendo as
observações de diversos Parlamentares.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Qual a mudança, Sr. Relator? Não a
percebi.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Havíamos suprimido esse inciso XIV no nosso
texto.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Voltou, então.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Mantivemos o texto. Foi uma incorreção de

apreciação deste Relator.
Anexo 7 — Autorizações Específicas de que trata o art. 82 da Lei nº 10.707, de 30 de

julho de 2003, para atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II da Constituição.
No inciso II, provimento de cargos, empregos e funções, bem como admissão ou

contração de pessoal a qualquer título. Nesse item, fizemos ajuste de todos os valores para
contratações, distribuindo-os entre os diversos Poderes em um montante de 250 milhões de
reais, tal como estava. Não havia uma distribuição desses recursos na proposta. Estamos
apenas mantendo os recursos como está na lei. O Poder Legislativo disporá de 18 milhões
de reais, só que antes ele podia ter até 111 cargos. Aqui, estamos permitindo que tenha até
307 cargos, conforme constava da proposta original.

Havia dotação para o provimento de novos cargos no Poder Legislativo, no Poder
Judiciário e no Ministério Público. Fizemos a divisão desses recursos entre os três Poderes
e, nessa divisão, alteramos o número de cargos. Estamos restabelecendo o número de
cargos, mas mantendo a divisão de recursos entre os três Poderes.

Alterações nos pareceres às emendas. Trata-se da admissibilidade daquelas emendas
que já foram submetidas ao Plenário.

Alterações nos anexos da programação de trabalho. Há apenas uma alteração de
fonte e uma adequação para ajuste de fonte — pág. 5 do relatório.

São esses os ajustes que estamos promovendo no relatório e que apresentamos como
segundo adendo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de prosseguir, quero
registrar, com muita alegria, a volta, com saúde, de um membro desta Comissão: Deputado
Anivaldo Vale. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra para um
esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, tem gente com muita
pressa de votar, e eu não gosto disso, porque é costume passar um rinoceronte no meio da
pressa.

Solicito uma informação ao Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Pois não.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Nessas mudanças, onde se lê Poder

Legislativo, limite destinado a provimento de 111 cargos, leia-se o mesmo valor destinado ao
provimento de 307 cargos. Onde se lê 115, leia-se 318. A mudança é numérica.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Isso.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Por que isso?
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputado Alberto Goldman, entre as dotações

de pessoal, havia uma para o provimento de novos cargos aos Poderes Legislativo e
Judiciário. Esses recursos estavam agregados e nós os desagregamos da seguinte forma: 18
milhões de limite para a Câmara dos Deputados, 9 milhões para o Senado etc. Só que, ao
fazer essa distribuição, alteramos o número de cargos originalmente estabelecido para cada
um desses Poderes no projeto original. Estamos reconstituindo o número de cargos
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originais, mantendo a distribuição dos recursos financeiros. Então, a Câmara dos
Deputados, que tinha o limite de 18 milhões para prover até 111 cargos, mantém o limite de
18 milhões e pode prover até 307 cargos, para que haja maior liberdade de se adequar, no
âmbito dos Poderes, o provimento desses cargos.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, realmente é de se
estranhar. Quando há solicitação de algum Poder, de algum órgão, ele tem de saber
exatamente quais são os cargos que quer criar. Não pode ficar simplesmente em até 307 —
era até 111 e passou para até 307. Fica muito aberto, muito à vontade: 4 mil, 5 mil cargos
até tantos cargos.

De qualquer forma, Sr. Presidente, constato que é absolutamente irregular surgir no
relatório um adendo, qualquer que seja ele, depois do encaminhamento da votação. É uma
aberração! Isso não existe em nenhuma Casa legislativa e nunca existiu.

Estou aqui sentado há 10 horas e não vi a entrega desse primeiro adendo, não tive
condições de lê-lo. Agora, aparece o segundo adendo, depois do encaminhamento, Sr.
Presidente. Não seria melhor deixar esses adendos para serem “adendados” — vamos usar
esta expressão — antes da votação dos destaques? Não seria mais conveniente agir dessa
forma, a fim de que haja tempo de ler a matéria e saber do que se trata? Eu não quero fazer
nenhuma referência nem imaginar nada. É apenas um processo. Não acho lícito, Sr.
Presidente, aparecer um adendo depois do encaminhamento da votação. É melhor fazer
esses “adendamentos” um pouco antes da votação. Adendar é um novo verbo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Alberto
Goldman, regimentalmente não poderia ser de outra forma. Se houve algum equívoco — e
não houve, está absolutamente dentro do Regimento —, foi devido à inexperiência da
Presidência. Mas não poderia ser de outra forma. Temos de votar os adendos, ressalvando
os destaques, antes de votar estes.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - V.Exa., então, vai permitir que, para
tentar resolver essa questão, se tivermos de fazer algum destaque aos adendos, isso possa
ser feito antes da votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tudo bem, ressalvados os
destaques, excepcionalmente pode ser feito.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Podemos fazer destaques aos adendos
um pouco antes da votação destes.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim, excepcionalmente.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. falou em erro, mas

na realidade não houve erro. É procedente a preocupação do Deputado Alberto Goldman,
mas ficou mais do que evidente, por exemplo, com a correção do FUST e dos fundos
apresentados pelo Relator, que foi algo extremamente positivo, de correção de rumo. Então,
abre-se o prazo para emenda. Considero correta a preocupação de S.Exa.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Provavelmente, tudo é positivo, não estou
negando.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Quero também reconhecer a absoluta

procedência das preocupações do Deputado Alberto Goldman.
Não é a primeira vez que temos necessidade de fazer pequenos ajustes em relatório

tão grande e complexo. Evidentemente, queremos produzir um relatório com total
transparência. Sabemos também que as modificações são relevantes, mas relativamente
simples. Trata-se de restabelecer o texto original, mantendo as vinculações do FUST, do
FUNTTEL e dos fundos setoriais de ciência e tecnologia e, ao manter a distribuição dos
recursos financeiros, fazer o ajuste na distribuição de cargos, mantendo-se a proposta que
veio no projeto original também.

É apenas isso que está sendo ajustado, mas, pela relevância que tem a matéria,
concordo com o Deputado Alberto Goldman, quando afirma que deve haver tempo para
eventual apresentação de destaque em torno dos temas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o relatório final e os
adendos, ressalvados o Quadro 8, Relação de Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com
Indícios de Irregularidades Graves, e os destaques.
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Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Voto contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aprovados, com os votos

contrários dos Deputados Alberto Goldman, Machado, Júlio Cesar, Rodrigo Maia, Antonio
Carlos Mendes Thame, Professora Raquel Teixeira, Carlos Nader, Bismarck Maia, Ronaldo
Dimas, Eduardo Gomes, Anivaldo Vale, Laura Carneiro e José Rocha.

Aprovados na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados. (Palmas.)
Em votação o Quadro 8, Relação de Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com

Irregularidades Graves, ressalvados os destaques.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Irregularidades... O quadro do Tribunal

de Contas?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto, para o qual haverá um

relatório separado.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Com a palavra o Deputado Jorge Bittar, Relator-Geral.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Meus amigos, todos conhecem o ritmo de

trabalho desta Comissão. Proponho que os Srs. Parlamentares descansem um pouco
enquanto este Relator carrega pedra, apreciando os destaques apresentados — em torno de
2 mil. Levaremos algumas horas para apreciar esses destaques com a devida atenção. A
idéia é que os Srs. Parlamentares descansem e que retornemos a 1h da manhã para
apreciar o relatório.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, permita-me, antes do

encerramento desta reunião, propor um horário realizável, real, realista. Temos experiência
nisso. Em 4 horas, nem que já estivesse pronto o relatório, seria possível imprimi-lo. Não há
como fazer isso. Eu vou propor a reabertura da reunião às 7h da manhã. Antes disso é
bobagem, é obrigar os Deputados a passarem a noite aqui sem nenhum resultado. Ainda
assim será preciso trabalhar muito para concluí-lo até as 7h da manhã.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, vamos
procurar ajustar o horário com tranqüilidade. Talvez tenha sugerido o horário pela vontade
de resolver o assunto. O Deputado Alberto Goldman tem razão em suas ponderações. Por
outro lado, se marcarmos a reunião para às 7h da manhã, não acabaremos amanhã o
relatório, porque sabemos o tempo que leva também a apreciação. A sugestão é que
retornemos, segundo sugestão da Deputada Laura Carneiro, às 5h da manhã. O pessoal
tem tempo suficiente para descansar.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Não vai dar tempo. Não vai ser possível.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Vai dar tempo. Vamos trabalhar. Agora dará,

com certeza. Ano passado, fizemos mais ou menos assim e deu tempo. Voltaremos a meia-
noite, a 1h.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador João
Ribeiro.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, tenho uma proposta a fazer.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sete horas da manhã, Sr. Presidente. É

desnecessário trazer os Deputados aqui às 5h da manhã!
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, o horário de 7h da manhã é

mais viável.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sete horas é viável. Antes disso, não.
Temos experiência.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, tenho uma proposta a fazer.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputado Alberto Goldman, consultei a Mirna,

a equipe técnica. O pessoal acredita que 6 horas seriam mais do que suficientes para fazer
nosso trabalho. São 9h da noite. Vamos trabalhar até as 3h da manhã. Haverá tempo para
imprimir o relatório até as 5h da manhã, retornar e cumprir o trabalho até meio-dia.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Não se imprime em duas horas. Serão
necessárias 4 horas, no mínimo.

(Não identificado) - Nem 5h, nem 7h; marca-se para as 6h. É plausível, porque vai
se chegar aqui, mas não estará impresso o material.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Antes da 7h não adianta.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Vamos marcar para as 5h. Trabalharemos

intensamente para produzir esse material.
(Não identificado) - Está marcado para as 5h.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ainda não está encerrada nem

suspensa a reunião.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, tenho uma proposta a fazer. Peço

a V.Exa. que me assegure a palavra e solicite ao Plenário que faça silêncio, já que um
Parlamentar deseja falar. Minha proposta é no sentido de que votemos agora os avisos que
vieram do Tribunal de Contas da União. É rápido. O Relator não pode, inclusive, colocar
recursos nessas obras, se não forem votados agora.

Chamo a atenção do Plenário para que votemos hoje, rapidamente, em bloco, os
avisos lidos. O Relator não pode nem contemplar essas obras contidas nos avisos, se não
forem lidos e votados agora. Já foram lidos; agora é só votá-los.

É o apelo que faço.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Temos um problema. Muitas

dessas obras com indício de irregularidades, ou quase todas, estão dependendo de
aprovação para serem empenhadas nos Ministérios.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Para, inclusive, atender a empenho, Sr.
Presidente. É coisa rápida, não leva nem meia hora. Em 15 minutos votaremos esses avisos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em face disso, submetemos à
votação o relatório apresentado...

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Vamos liberar o Relator, para que
continuemos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, concedo a palavra

ao Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Ilustre Presidente, acho que esta pressa toda não

contribui para a celeridade dos trabalhos. Temos aqui o PPA, cujo relatório precisa ser lido.
Precisamos ter mais calma, mais tranqüilidade para decidir sobre a leitura do PPA e
terminar o trabalho sincronizado — Orçamento/PPA.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator,
Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Com a leitura do relatório do PPA, podemos dele
tomar conhecimento e trabalhá-lo.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, vamos liberar o Relator.
Votaremos o aviso, discutiremos o PPA, mas vamos liberar o Relator para podermos
trabalhar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Liberemos o Relator e votemos os anexos,
Sr. Presidente. Caso contrário, o reinício da reunião não será às 5h, às 6h, às 8h nem às
10h. E não há vôo, todos estão lotados. Então, não será possível remarcar o horário de
viagem e não passaremos o Natal em casa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, evidentemente vou me retirar

para apreciar os destaques, mas, para que fique claro, temos relatório extenso e
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circunstanciado dos avisos pendentes de decisão por esta Comissão. Há dúvidas em relação
a 3 deles, e eu acho interessante apreciarmos a matéria no nosso retorno, às 5h da manhã.
Para isso é preciso examinar esses relatórios. O Comitê responsável por obras com indícios
de irregularidades apreciou a matéria. Minha sugestão é que o Deputado Wasny de Roure
ou o Senador Geraldo Mesquita faça uma apresentação, aponte suas dúvidas etc., para que
se possa apreciar e deliberar a matéria às 5h da manhã, com tranqüilidade. Vou me retirar
para trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Amir
Lando.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, entendo que todos nós estamos
determinados a apreciar o relatório final amanhã pela manhã. Não vejo grande vantagem, se
o horário marcado for 5h ou 6h. Temos também de facilitar o trabalho do Relator-Geral.
Segundo minha experiência, o Relator-Geral irá passar a noite toda trabalhando, e teremos
de chamá-lo às 5h para que a reunião comece talvez às 7h. Eu comecei às 8h da manhã e
às 11h estava pronto para, ao meio-dia, submeter o relatório — como submetemos, à época
— ao Plenário do Congresso.

Entendo que nós, amanhã, teremos de fazer um esforço maior de síntese, discutir o
essencial, aquilo que realmente é conflituoso e dar curso à apreciação no plenário,
antecipando-a para as 12h, em vez de as 14h , como está marcado. Quero fazer a todos
um apelo. Vejo que a Assessoria irá trabalhar de 9h da noite até as 5h ou 6h da manhã para
apresentar o relatório devidamente encadernado ou os adendos. Pela minha experiência, se
todos estivéssemos aqui às 6h sem falta — não se trata de marcar às 5h e chegar às 6h —,
haveria um horário de consenso que facilitaria a vida de cada um de nós e daria um pouco
mais de fôlego ao Relator e a toda a Assessoria para preparar os dados finais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Amir Lando, a
experiência de V.Exa. é válida. No entanto, é preciso levar em conta que amanhã é dia 23 de
dezembro e a partir de meio-dia não se encontrará mais ninguém aqui. Então, corremos o
risco de fazer esforço e não votar.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Vota-se, Sr. Presidente, porque há acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, a reunião amanhã,

também pela indisposição de ouvir em horário tão matutino o relatório do PPA da maneira
que está, fica marcada para as 5h da manhã.

A reunião está suspensa e marcada sua reabertura para amanhã, às 5h da manhã.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está reiniciada a 2ª Reunião
Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Em
virtude de um retardamento no trabalho da relatoria, a sessão fica suspensa e reconvocada
para as 8h.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está reiniciada a 2ª Reunião
Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada
à análise de matérias em tramitação na Comissão.

Inicialmente, faremos a votação do relatório sobre as obras inacabadas. Todos os
avisos foram consolidados num só relatório e serão submetidos à Comissão.

O Relator já está presente e lerá o relatório para que a Comissão possa votá-lo.
Enquanto isso, a palavra está franqueada.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, tenho um requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passaremos agora a ouvir o Sr.

Relator, que lerá o parecer sobre as obras inacabadas. Antes, há um requerimento sobre a
mesa, do Deputado José Rocha, que pede adiamento, nos termos regimentais, da discussão
constante dos avisos que anunciei, por 12 horas.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente e nobre Deputado José
Rocha, podemos fazer agora — não sei se é esse o objetivo — a primeira votação nominal do
dia? Para nós, é melhor fazer agora, já que estão todos aqui. Alguns Parlamentares têm
destaques importantes. Inclusive, já tínhamos até conversado sobre a votação nominal de
alguns temas importantes.

Apelo para o Deputado José Rocha que analisemos um ou outro tema essencial e
façamos a votação nominal, como havíamos combinado anteriormente. Que S.Exa. retire
esse requerimento. Votaremos sem problema. Só estou fazendo esse alerta porque há
importantes temas de destaques que queremos votar nominalmente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não se trata do Orçamento. O
adiamento é apenas dos avisos.

Vou colocar o requerimento em votação.
Em votação.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para encaminhar a votação, tem

a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, os acordos firmados com a

Liderança do Governo nas reuniões anteriores ainda carecem de confirmação. Desejo saber
do Deputado Gilmar Machado, que foi o fiador desses acordos assumidos durante as
sessões desta Comissão em relação aos projetos de suplementação, como se encontra o
cumprimento desses acordos invocados em momentos anteriores. Até o momento,
carecemos de informações a respeito desses cumprimentos.

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

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Os acordos estão sendo cumpridos. Hoje,
já saíram publicados 2 deles. O outro não houve como publicar, porque ontem não foi
possível colocá-lo no sistema. Entrará no sistema amanhã. Tudo que foi acertado já foi
cumprido. Foram esses os 2 entendimentos que fizemos em relação à Bahia.

O Deputado esteve com o pessoal do Ministério dos Transportes, momento em que
isso também foi abordado.

 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado José Rocha,
V.Exa. está de acordo com a explicação?

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Por enquanto, aceito a explicação e retiro o
requerimento, reservando-me o direito de voltar a falar dele mais tarde.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está retirado o requerimento.
Concedo a palavra ao Sr. Relator, que lerá o relatório sobre obras inacabadas,

consolidadas num único relatório.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

passo a ler o parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
sobre os Avisos nºs 27, 53, 61, 65, 73, 86, 90, 92/02, 92/04, 92/011, 92/029, 92/55,
92/58, 92/78, 92/80, 92/81, 92/84, 92/101, 92/102, 92/113, 92/115, 92/116, 92/117,
92/136, 92/138, 92/148, 101, 104 e 109, de 2002, do Congresso Nacional.

Avisos nº 14, 15, 16, 20, 22, 23, 30, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 79, 80, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102, de 2003, do Congresso Nacional, que tratam de avisos
encaminhados pelo TCU acerca de obras com indícios de irregularidades graves, ainda
pendentes de apreciação pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização. Tal medida se faz pertinente, uma vez que o prazo é exíguo para apreciação e
tramitam nesta Comissão matérias relacionadas às leis orçamentárias.

Nesse sentido, examina-se os assuntos constantes dos avisos relacionados no anexo
1.

Voto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço a atenção do plenário.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - A análise das matérias em questão encontra-se

efetuada nas peças em anexo que se consideram parte integrante deste parecer. Com base
em suas disposições, voto no sentido de que esta Comissão Mista de Planos, Orçamentos
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Públicos e Fiscalização, a) tome conhecimento dos avisos relacionados no Anexo 1; b) inclua
no Quadro 7, anexo à LOA — Lei de Orçamento Anual de 2003 — na forma do projeto de
decreto legislativo, Anexo 81, os empreendimentos relacionados no Anexo 2. Exclua do
Quadro 7, Anexo 3, a Lei de Orçamento Anual de 2003, na forma do projeto de decreto
legislativo, Anexo 81, os empreendimentos relacionados no Anexo 3. Altere Quadro 7, anexo
à LOA, de 2003, na forma do projeto de decreto legislativo, Anexo 81, no que tange aos
empreendimentos relacionados no Anexo 4; e) solicite ao Tribunal de Contas da união que:
1- preste esclarecimentos, no prazo de 15 dias, sobre o entendimento firmado de que as
irregularidades verificadas na construção e recuperação de infra-estrutura hídrica para a
perenização do Rio Pajeú não mais justificam a paralisação das obras constantes no Aviso
nº 2.102 - SGS-TCU, encaminhado ao Congresso Nacional, visto que: 1 - não se tem notícia
do exame do mérito das razões de justificativas acerca da irregularidade grave verificada no
empreendimento sobre a contratação sem previsão orçamentária adequada; 2 - não está
claro o motivo pelo qual o Contrato nº PGE 26/98 não repercutirá doravante nas obras; 3 -
podem ocorrer sérias conseqüências em virtude da divergência constatada entre a
capacidade de acumulação da barragem prevista no projeto do DNOCS e na licença prévia,
cuja classificação dada foi outras irregularidades.

Item 2. Amplie o escopo da auditoria indicada no item 9.1, do Acórdão nº 1.237/03,
com vistas a identificar os responsáveis pelos defeitos construtivos na presença de várias
erosões em aterros nas estacas 92/110 e revestimento de má qualidade no mesmo trecho,
demonstrado pela presença de rachaduras e deformações antes mesmo da liberação para o
tráfego, como revelado no relatório que fundamentou a mencionada deliberação, bem como
indique as medidas pertinentes ao caso.

Item 3. Manifeste-se conclusivamente, tendo em vista o disposto no § 6º do art. 6º,
da LDO 2003, no prazo de 15 dias, acerca da adoção pelo DR de Minas Gerais, das
providências constantes dos itens 9.2.3 e 9.2.4, do Acórdão nº 909/03, TCU/Plenário, bem
como apresente o resultado da auditoria realizada em cumprimento ao item 9.4 do mesmo
acórdão.

Item F. Autorize o arquivamento dos autos. Sala da Comissão, em 23 de dezembro de
2003. Assina este Deputado, como Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lido o relatório, iniciaremos a
discussão.

Concedo a palavra ao Deputado Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, gostaria de obter uma

informação do Relator sobre um item que me chamou a atenção. Na verdade, ele foi citado 2
vezes. Pela alínea “e”, item 1: “liberando os valores correspondentes aos Restos a Pagar de
2002”. Então, deseja-se liberar para a construção das eclusas de Tucuruí. Contrato 009/98.
A alínea “f” determina ao Poder Executivo que não efetue o pagamento de Restos a Pagar, no
encerramento de 2002, também a construções de eclusas de Tucuruí. Só que já é outro
convênio, outro contrato, mas a obra parece ter problemas parciais, é complexa e
importante para o País. Portanto, deveria ter um tratamento diferenciado por parte da
Comissão no sentido de resolver todos os entraves, pois é uma obra estruturante para o
País.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr. Relator
para esclarecer o fato. Há um pequeno engano.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Ilustre Deputado Ronaldo Dimas, esclareço a
V.Exa. que o Item “e” do voto que se encontra nas mãos de V.Exa., por deliberação do
comitê de obras, foi excluído do relatório que li exatamente porque pairam dúvidas ainda
sobre aspectos importantes desta obra.

A Comissão houve por bem excluir esses itens do relatório que estamos
apresentando, sem prejuízo de que esses temas possam vir a ser mais bem informados e
analisados para posterior deliberação.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - No Item “e” está liberando, mas no “f” está
trancando. Essa é a questão. Está-me faltando entendimento para isso. Por que para parte
da obra são liberados recursos e para outra parte, não?
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Meu caro Deputado Ronaldo Dimas, há uma
dúvida aqui que esclarecerei. Trata-se de um aspecto do que foi indicado por V.Exa. e que
merece uma apreciação, de fato, mais cautelosa. Eu me informarei com a consultoria
técnica e, logo em seguida, esclarecerei V.Exa. Peço que o Sr. Presidente prossiga na
discussão sem prejuízo dos esclarecimentos que V.Exa. terá brevemente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre
Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Relator, gostaria de fazer uma
observação com relação à questão dos Restos a Pagar. Essa questão, Deputado Bittar, trata
especificamente de obras que haviam sido publicadas no relatório para serem liberadas,
mas, segundo informações que obtive, o Comitê de Emendas decidiu, na última hora,
suspender o item que se refere à liberação dos Restos a Pagar.

Primeiro, gostaria de saber do Relator se é possível manter a decisão anterior do
Comitê, que já havia sido publicada e distribuída para a Comissão. Há na bancada
relatórios que continham a liberação desses itens de Restos a Pagar. Se for negativa a
resposta, gostaríamos de solicitar...

Sr. Relator, há sobre a mesa 2 publicações. Uma estava distribuída. Na letra “e” está
escrito: “Libere os valores correspondentes aos Restos a Pagar, referentes ao exercício do
2002, dos seguintes empreendimentos...” Havia 5 obras para as quais o relatório estava
liberando Restos a Pagar. Agora, temos outra publicação distribuída sobre a mesa e, na
letra “e”, se diz: “Solicite ao Tribunal de Contas que...” Portanto, foram suprimidas as letras
“e” e “f” do antigo relatório.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Essa segunda foi exatamente o relatório que eu
li, suprimindo os 2 itens pelas dúvidas surgidas durante a fase de discussão no comitê de
obras.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Pediria, então, ao Sr. Relator que
esclarecesse ao Plenário a razão da alteração do relatório. Gostaríamos de saber se seria
possível votarmos esse relatório da forma como ele foi distribuído. Caso contrário, é
necessário uma justificativa para sua alteração.

Não havendo possibilidade de se votar o relatório, consulto se poderiam ser
distribuídos os avulsos desses Itens de 1 a 5 e se podemos votar os avisos um a um, caso
eles não possam estar incluídos nesse documento para ser votado em globo. O documento
existe, na verdade, para simplificar o trabalho da Comissão de não ter que votar os
relatórios um a um.

Sei que alguns membros estão aqui, inclusive o Deputado Wasny. Gostaria de saber
a razão da alteração do relatório.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Certamente, o Deputado Wasny e outros
integrantes do comitê de obras vão se pronunciar sobre a matéria. Porém, Deputado Ricardo
Barros, o fato é que os 5 itens aqui incluídos se referem à liberação de Restos a Pagar de
diversos contratos e suscitaram dúvidas nos integrantes do comitê de obras. Como há um
conjunto muito grande de avisos, são dezenas, sobre os quais não paira qualquer tipo de
dúvida, julgamos oportuno e correto que pudéssemos apreciar os mesmos hoje, neste
momento, sem prejuízo de que, numa próxima sessão desta Comissão, de maneira mais
detida e com mais informações, discutamos detalhadamente o que está envolvido nesses 5
itens excluídos, neste momento, do nosso relatório. Foi essa a recomendação do comitê e eu,
como Relator, estou acompanhando.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Relator, na dúvida, pro reo, não é
assim?

Estou falando isso porque não teremos mais sessão da Comissão e, portanto, como
são Restos a Pagar que não serão pagos, a situação do empenho desses valores estará muito
complicada. Como havia sido distribuído, criou-se certa expectativa do cumprimento desse
compromisso.

Era essa a minha observação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre

Deputado Wasny de Roure.
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O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, não tenho muito a
acrescentar ao que foi dito pelo Relator. Apenas gostaria de informar aos colegas Deputados
que o comitê de apreciação de obras irregulares teve algumas reuniões, quando foi proposto
pela assessoria um projeto de resolução onde constaria um quadro permanente de obras
irregulares. Para isso, era necessário que fizéssemos aquilo que, em termos pejorativos,
chamou-se de “avisão”. Trata-se da compilação dos avisos pendentes, seja por arquivamento
ou equacionamento. Fizemos, então, um exaustivo trabalho com a competente relatoria
desta Comissão.

Ocorre que esse tema não foi debatido no comitê, que não quer entrar no mérito de
cada uma das 5 obras. Até entendemos que podem ser legítimas, mas a falta de um debate
mais acurado poderá nos levar a cometer erros. Particularmente, não tenho experiência
acumulada nessa área, o que poderia me levar a cometer erros. Por isso estamos propondo
que essa matéria seja apreciada tão logo a Comissão retome os trabalhos.

Não temos, neste momento, condição de subscrever obras que estão na categoria de
obras irregulares sem a devida orientação por parte do Tribunal de Contas para equacionar
o problema como um todo, e não apenas esta ou aquela obra.

É este o nosso entendimento sobre a matéria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sibá

Machado.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado Wasny de

Roure, quero apenas lembrar que, na leitura que V.Exa. fez, foram citadas situações do
Acre. Consta aqui que o acórdão no qual V.Exa. se baseou já está vencido por novos
acórdãos, dos quais disponho. Eu pediria que o Deputado Wasny...

Os acórdãos a que me refiro datam de 10 de dezembro, e tenho certeza de que V.Exa.
não os tinha à disposição. Eles se embasaram nos acórdãos do mês anterior. São os
Acórdãos nºs 1.924, 1.925 e 1.926, que redisponibilizam todas essas obras para serem
trabalhadas imediatamente.

Eu queria saber como proceder. Até apresentamos o destaque, e constava do seu
relatório apenas o Acórdão nº 1.925; os demais não. Então, quero saber como poderíamos
proceder diante da leitura que V.Exa. fez, considerando ainda as 3 obras do Acre como
problemas a serem resolvidos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Meu caro Senador Sibá, de fato, temos

conhecimento desse último acórdão, o qual ainda não orienta no sentido de liberar a
execução da obra; ele aponta caminhos precisos para que se busque sanar as
irregularidades que ainda prevalecem. Então, é preciso que os executores cumpram uma
série de exigência do Tribunal para que possamos, tendo sido essas exigências cumpridas,
liberar essa obra. Essa é a informação que tenho.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado João
Leão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, isso não
tem nada a ver com o meu Estado da Bahia, estou simplesmente curioso com essa história.
O que está acontecendo aqui, em síntese?

Há uma coisa que nos interessa e que fica na minha região, no Vale do São
Francisco, que é um projeto de irrigação do Pontal, um dos grandes projetos de Petrolina e
Juazeiro, na nossa região.

Quando vejo, meu caro Relator, se cancelar uma unidade orçamentária, penso no
que acontecerá com esses projetos. Eles ficarão totalmente paralisados até a definição desta
Comissão. Então, estamos parando o Brasil, no meu entender. Precisamos criar aqui
alguma coisa para esses projetos.

O seu relatório anterior, meu caro Deputado Jorge Bittar, foi excepcional: V.Exa.
jogava a responsabilidade para o Tribunal de Contas da União, dentro de 15 dias,
apresentar um relatório a esta Comissão. Então, quem tem responsabilidade sobre isso? É o
Tribunal de Contas da União. E por que vamos parar essas grandes obras deste País? Eu
gostaria de citar até algumas para as bancadas ficarem atentas.
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A irregularidade não está comprovada. V.Exa. acabou de dizer, meu caro Deputado,
que não tem certeza de que há irregularidade. Não posso subjugar uma obra de interesse do
Brasil porque nela não tenho interesse. Perdoem-me, mas isso está errado! Está errado! Por
que vamos parar essas obras? Por quê?

Meu caro Relator, dou uma sugestão a V.Exa. e faço até uma questão de ordem: que
a Comissão vote ou pelo relatório de agora ou pelo outro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório anterior já não
existe; o que vale é o relatório atual.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu gostaria de saber, porque...
(Não identificado) - Sr. Presidente, seria possível distribuir cópia desse outro

relatório? Porque só há o primeiro.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Aqui há uma obra: construção de reclusa de

Tucuruí, e vou citar alo que é dito aqui. Diz o primeiro item que se libera o Contrato nº 009,
depois se cancela o Contrato nº 49. Então, há um Contrato nº 009 que o Relator achou
legal. Agora, por que vamos cancelar os dois contratos? E assim continua, meu caro
Presidente.

Sobre o Pontal, não diz o relatório por que esse projeto fica contingenciado, fica
parado; não diz absolutamente nada sobre isso.

Seguinte: ponte em Roraima. Meu caro Líder do Governo, sua terra vai ficar sem
uma ponte. Por que vai ficar sem uma ponte? Não tenho nada que defender a sua terra.
Estou defendendo aqui o espírito da matéria. Não é justo, gente! Não é justo!

Vamos para a segunda obra: trecho rodoviário em Mato Grosso, BR-364,
Diamantino—Sapezal—Comodoro. O Relator diz: não ultrapasse o valor de 77%. Ele está
vinculando aqui uma maneira para liberar a obra.

Outra: ampliação dos molhes do Porto do Rio Grande. Meus caros gaúchos, onde
estão os gaúchos nesta Comissão?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu pediria ao Deputado que
concluísse.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Simplesmente não quero votar um relatório
contrário ao meu caro Relator. S.Exa. fez um trabalho excepcional, e não é justo que esta
Comissão derrube esse relatório.

Então, proponho a V.Exas., meu caro Presidente e meu caro Relator, que se
suspenda a votação desta matéria para que a apreciemos após a votação do relatório.

 (Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Minha cara Senadora, não estou defendendo

nenhum Estado; estou defendendo a lógica. Não é justo para o Brasil...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu pediria aos assessores que

desocupassem a área reservada aos Parlamentares. Há Parlamentares em pé e seus lugares
estão ocupados por assessores. Fiquem nas 2 últimas fileiras do plenário.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, eu fiz uma proposição.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continue com a palavra,

Deputado.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu fiz uma proposição a V.Exa., ao Relator e a esta

Comissão: que nós retirássemos de pauta, neste momento, este relatório e passássemos a
votar. Ao final, nós discutiríamos o relatório. O Relator teria mais tempo para pensar, para
decidir.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Meu caro Deputado João Leão, por quem

tenho grande apreço, V.Exa. sabe que os avisos estão se arrastando nesta Comissão há
muito tempo porque, na verdade, outros temas acabam adquirindo prioridade superior aos
avisos sobre obras e irregularidades, sejam os projetos de lei de crédito suplementar, sejam
as matérias orçamentárias ou qualquer outra matéria correlata.

O nosso propósito foi o de agilizar esses processos, e não impedir ou dificultar que
esta Comissão aprecie esses itens, que estão sendo momentaneamente retirados de nosso
relatório. O que desejamos é dar vazão àquilo que é amplamente consensual e, num prazo
mínimo de tempo, debatermos e obtermos informação sobre esses itens sobre os quais
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pairam alguma dúvida. Não há uma negação ou uma rejeição a priori de qualquer desses
itens. Há apenas dúvidas, que merecem ser esclarecidas.

Em virtude dessa pressão de última hora do Orçamento, o próprio comitê de obras
não teve tempo suficiente para poder apreciar com a profundidade merecida essas questões.
Estamos mudando a metodologia de apreciação dos avisos, criando um quadro permanente
através de uma resolução. Também estamos criando mecanismos que obrigam esta
Comissão a dar a devida prioridade aos avisos porque, passados 90 dias, como é o caso
destes que aqui estão, eles passarão a trancar a pauta da Comissão de Orçamento,
obrigando-nos a apreciar essas matérias com a agilidade que elas merecem.

Então, este é o apelo que faço a V.Exa.: que votemos consensualmente este relatório,
que contém a imensa maioria dos avisos que estão parados nesta Comissão, sem prejuízo de
que, na próxima reunião, logo no início do ano que vem, tratemos dessa questão e
deliberemos imediatamente sobre esses outros temas, limpando completamente a pauta de
avisos pendentes nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Apenas lembro a V.Exa. o seguinte: esta Comissão
só se reunirá em fevereiro ou março. Então, em janeiro, fevereiro e março, essas obras
estarão paralisadas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado João Leão, a
Comissão se reunirá na convocação extraordinária.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Creio que o Deputado João Leão concorda que,
em janeiro, apreciemos esta questão, e é este o compromisso. O Deputado Wasny e os
demais integrantes do comitê de obras se empenharão para que possamos produzir
imediatamente um relatório sobre esses itens pendentes.

Era isso o que eu gostaria de dizer.
O SR. DEPUTADO TADEU FILIPPELLI - Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Tadeu Filippelli.
O SR. DEPUTADO TADEU FILIPPELLI - Sr. Presidente, Sr. Relator, novamente

observamos a ausência de Restos a Pagar para a obra do metrô do Distrito Federal do ano
de 2002, no valor de 14 milhões de reais. Eu gostaria de obter esclarecimentos sobre o
motivo da não-inclusão dos Restos a Pagar desta obra tão importante para o Distrito Federal
neste relatório.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu pediria aos Srs.
Parlamentares que, durante a discussão, não interrompessem o Relator, porque isso
prejudica a reunião.

Com a palavra o Sr. Relator para responder ao Deputado Tadeu Filippelli.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Meu caro Deputado, esclarece-me a

consultoria especializada desta Casa que não foram liberados os Restos a Pagar porque o
item que está sendo objeto de questionamento por parte do Tribunal de Contas da União
não se refere a essa questão dos Restos a Pagar, até porque — esclarecem-me melhor —
esses Restos a Pagar já estão liberados.

O SR. DEPUTADO TADEU FILIPPELLI - Obrigado, Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão,

passaremos à votação do relatório.
O SR. DEPUTADO TADEU FILIPPELLI - Sr. Presidente, pela ordem.
O nobre Relator assegurou que os Restos a Pagar de 2002 estariam liberados, é isso?
Sr. Relator, na sua resposta, V.Exa. assegurou que os Restos a Pagar de 2002 para

as obras do metrô, por não estarem entre as obras com irregularidades, estariam liberados
para pagamento. Não é essa a informação que temos, inclusive por parte do próprio Governo
Federal. O proposto para o Governo do Distrito Federal era a continuidade do convênio,
abrindo mão dos Restos a Pagar de 2002. Portanto, é uma discriminação muito grande com
relação ao Distrito Federal. Temos observado essa diferença de tratamento com o Distrito
Federal.

Portanto, meu caro Relator, solicito a inclusão dos Restos a Pagar de 2002 para as
obras do Metrô do Distrito Federal no presente relatório.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
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Em votação o relatório na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Foi aprovado o relatório lido, o primeiro que

está valendo. É isso? O primeiro relatório lido, que tem as alíneas “f”, “g” e “h”?
Sr. Relator, V.Exa. ficou devendo resposta à minha pergunta inicial. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de iniciar a votação dos

destaques, esclareço o Plenário que foi votada a matéria alterada, que exclui os 5 itens
anteriores, lida pelo Deputado Jorge Bittar.

Com a palavra o Deputado Jorge Bittar, Relator do Orçamento, para a introdução.
Depois daremos início à discussão dos destaques.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sras. e Srs. Parlamentares, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço a atenção ao Plenário,

porque agora será dada explicação sobre o que norteou a análise dos destaques, que é do
interesse de toda a Comissão. Portanto, atenção e o mínimo de barulho. (Pausa.)

Vamos discutir os destaques ao relatório geral do Orçamento. Peço aos Srs.
Parlamentares que não interrompam o Relator para que o trabalho flua normalmente.

Com a palavra o Deputado Jorge Bittar. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

estamos apresentando aos senhores o relatório de destaques, organizados por autor, de tal
maneira que todos possam apreciar o resultado do trabalho desenvolvido pelo Comitê de
Emendas em assessoria a este Relator.

Como é do conhecimento de todos, procuramos, ao longo de todo o processo, realizar
o acolhimento de emendas de forma bastante equilibrada, procurando zelar por um certo
equilíbrio federativo, o que é verdade, e ao mesmo tempo reconhecendo a importância e a
validade de certas proposições parlamentares que visam enriquecer a peça orçamentária.

Assim procedemos com as relatorias setoriais quando disponibilizamos recursos para
as emendas individuais e coletivas; assim fizemos na primeira rodada de entendimentos
com as bancadas estaduais, quando definimos critérios claros e transparentes para a
distribuição entre os Estados dos recursos então disponíveis para acolhimento de emendas.

Neste momento, acompanhamos a última rodada, na qual procuramos equilibrar ou
corrigir certas distorções ocorridas nas fases anteriores — foram diversos os Parlamentares
que enfatizaram distorções na distribuição dos recursos.

Procuramos também dar o necessário reforço de dotação para alguns projetos de
caráter nacional. São eles o projeto das urnas eletrônicas, tão enfatizado por Parlamentares;
os recursos para as universidades federais e para as bolsas de pesquisa do CNPq, entre
tantos outros que mereceram reforço de dotação por parte deste Relator.

É importante esclarecer, e peço que todos prestem muita atenção neste particular,
que trabalhamos com recursos muito escassos, muito escassos mesmo, menores até do que
imaginávamos.

Quando fechávamos o relatório geral, da quinta-feira para a sexta-feira da última
semana, fomos, até certo ponto, surpreendidos pela forma como foi apreciada e votada a MP
nº 135, que trata da COFINS.

A Câmara dos Deputados introduziu diversas modificações na CONFINS, excluindo
de sua nova forma de tributação diversos setores da sociedade, como os prestadores de
serviços de educação e saúde, transportes públicos e empresas de informática até um
determinado porte, entre outros.

Esse benefício concedido a diversos setores da sociedade acabou por subtrair do
Poder Executivo — e, portanto, desta relatoria — recursos fundamentais para a conclusão
deste relatório, elaborado por todos nós com tanto zelo, rigor, seriedade e espírito
democrático. Perdemos nada mais nada menos do que 667 milhões de reais na última
semana, recursos preciosos para a resolução de várias questões importantes na conclusão
deste relatório, como o reforço a dotações de bancada, cujos projetos estruturantes, por falta
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de recursos, não puderam ser acolhidos da forma como gostaríamos, e o acolhimento de
emendas de caráter nacional, apresentadas pelas Comissões. Enfim, teríamos podido
solucionar diversos problemas importantes caso houvesse recursos.

Refiro-me, por exemplo, ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. Tive
oportunidade de discutir o assunto longamente com os Deputados da bancada do Distrito
Federal, aos quais expus a situação em que me encontrava quando do acolhimento dos
destaques, ou seja, uma grande escassez de recursos, o que me mostrou, inclusive, a
necessidade de realizar cortes em todos os destaques apresentados.

Recolhemos sugestões de destaques, organizamos nossos destaques, e, quando
somamos os valores para seu atendimento, percebemos que superavam significativamente o
volume de recursos de que dispúnhamos. Então, fizemos um corte linear em todos esses
destaques, por isso alguns Parlamentares estão constatando que o volume de recursos não
corresponde exatamente ao que havia sido objeto de diálogo com o Comitê de Receitas. Os
recursos foram reduzidos em 25% de forma linear para que pudéssemos fechar a peça
orçamentária. Acreditamos ter sido a melhor solução encontrada no momento.

Quanto ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, realmente nos preocupa o fato
de não termos encontrado recursos para solucionar o problema. Há o reconhecimento de
que a dotação para o Fundo Constitucional do Distrito Federal é insuficiente em face do que
dispõe a legislação quanto à correção anual de valores desse fundo. Isso foi por nós
reconhecido em nosso relatório e pelo próprio Poder Executivo, que, lamentavelmente,
cometeu uma falha ao enviar a matéria a esta Casa.

Como nos encontramos, no momento, impedidos de solucionar o problema,
propomos inscrever na lei orçamentária dispositivo que permita ao Poder Executivo fazer a
suplementação de recursos para o Fundo Constitucional do Distrito Federal, na proporção
necessária para que se cumpra o disposto na legislação que o criou e regulamentou, usando
o excesso de arrecadação que naturalmente ocorre. Com isso, o Poder Executivo poderia
rapidamente suprir essas necessidades.

Registro que a carência de recursos desse fundo é razoável, mas são 5% do seu
montante. Os recursos do fundo são de 4 bilhões de reais; faltam 200 milhões de reais.

Parece-me que seria razoável, portanto, inscrever dispositivo que permita a
suplementação pelo Poder Executivo, que claramente assumiu conosco o compromisso de
fazê-lo por decreto mais à frente. Essa é a proposição que faço visando solucionar o
problema.

Quanto ao restante, estou à disposição para esclarecer os critérios, as orientações
que adotamos no sentido de proceder aos ajustes no acolhimento de emendas por meio da
apreciação dos destaques apresentados pelos Srs. Parlamentares.

Antes de encerrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que acabo de receber do
Deputado Eduardo Sciarra, integrante do Comitê de Emendas, a confirmação de nossas
suspeitas de que havia, nesta impressão do relatório, lacunas em relação ao que definimos e
introduzimos no computador. Houve talvez alguma falha de comando na geração desta
impressão, o que fez com que o relatório não saísse completo. Novo relatório está sendo
impresso e será brevemente distribuído aos Srs. Parlamentares.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, Sr. Relator, falta ainda o

impresso com as emendas e os destaques, o resumo das emendas, que suponho que
também esteja sendo reimpresso. Solicito avisar sobre isso os Srs. Deputados, porque todos
estamos com dificuldade para encontrar a relação das emendas e dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado tem razão em fazer
a solicitação. O relatório geral, que é muito grande, está sendo impresso e logo será
distribuído ao Plenário.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, quero ainda pedir ao
Relator, o nobre Deputado Jorge Bittar, esclarecimento sobre a indicação dos recursos para
atendimento dos destaques.
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Os recursos para acolhimento dos destaques aos quais será proposta a aprovação ou
aprovação parcial proveniente do cancelamento de dotações existentes nos seqüenciais
diversos, além dos recursos a programar por ajustes in floating e transferências e de meta
primária citado no item 1 do adendo... Gostaria que V.Exa. explicasse isso um pouco mais e
declarasse qual o valor total de recursos de que se dispõe neste momento.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Bom, a indicação de recursos está redigida em
“orçamentês”, ou em termos técnicos, mas, na verdade, é aquela reestimativa de receita que
fiz com todos os ajustes definidos também no adendo ao relatório final.

O total de recursos de que dispusemos para o acolhimento das emendas foi de 800
milhões de reais — posso apresentar a V.Exa. com precisão, sendo 700 milhões para
emendas de bancada e 100 milhões para ajustes nas emendas de caráter nacional. Também
recompusemos todas as dotações originais do PL que haviam sido cortadas em mais de
20%.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Isso significa que houve uma
reestimativa de receita, ou não?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Não houve nenhuma reestimativa, Deputado.
Trabalhamos exatamente com os valores iniciais.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Segundo meus cálculos, V.Exa. teria
menos, apenas 500 milhões, e V.Exa. disse ter 800 milhões.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Os recursos são exatamente os que estão
disponíveis. Não sei se V.Exa. observou o adendo como um todo, mas ali estão
disponibilizados os recursos. De qualquer maneira, trarei ao conhecimento de V.Exa. todas
as informações de que dispuser.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, Sr. Relator, também havia
solicitado ao Sr. Relator, durante a discussão, que, relativamente à Fonte 111 (CIDE), nos
apresentasse uma certa comprovação do atendimento da decisão do Supremo Tribunal
Federal. Caso contrário, continuaremos a alocar recursos de que não dispomos. O nobre
Relator ficou de nos apresentar a relação da Fonte 111.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Já solicitei à Consultoria técnica o relatório da
utilização dos recursos da Fonte 111 (CIDE) para colocá-lo à disposição do Deputado
Alberto Goldman, conforme solicitação de S.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra, pela ordem, o
Deputado Pedro Henry.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado Jorge
Bittar, quero, antes de mais nada, cumprimentar V.Exa., que sei estar verdadeiramente
extenuado. É desejo de todos nós apressarmos o mais possível a votação do relatório,
corrigindo as distorções que possam existir. Pedi, no entanto, a palavra para apresentar
uma justificativa a V.Exa.

O Comitê de Emendas expediu pa recer pela inadmissibilidade de uma emenda de
Mato Grosso relativa à construção do Tribunal de Justiça daquele Estado. Já conversei com
os membros do Comitê de Emendas, e apuramos que há precedentes: no Estado do
Amazonas, em passado recente, foi atendida e admitida emenda nesse sentido. Então, uma
vez que o Comitê de Emendas reconhece que há precedentes e colocou nas mãos do nobre
Relator a decisão sobre o assunto, apelo para V.Exa. aprovar a referida emenda, que destina
apenas 3 milhões e 400 mil reais ao Estado de Mato Grosso.

Trata-se de projeto altamente relevante, uma vez que a Justiça daquele Estado
defende causas que também são atribuições nacionais. Peço, portanto, a V.Exa. que
reconsidere a decisão e evite que o Estado seja apenado; que o parecer pela
inadmissibilidade seja revisto, e V.Exa. acate o valor, tão insignificante perto dos valores que
aqui se discutem, mas de extrema importância para o Estado de Mato Grosso. Peço ao
nobre Relator que nos dê sua opinião sobre essa solicitação, de tamanha importância para o
povo mato-grossense.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Pedro Henry, o apelo
de V.Exa. será atendido em face de o Relator já ter dito que não faz nenhuma oposição ao
pedido. Em conseqüência, não declararei a inadmissibilidade da emenda.
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O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY - Agradeço a V.Exa. e ao nobre Relator pela
sensibilidade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como foi feita essa declaração

anteriormente, está valendo a admissibilidade da emenda.
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, já estamos, de alguma

maneira, discutindo o projeto de lei de Orçamento, mas há também a discussão do projeto
de decreto legislativo das ações com indícios de irregularidades.

Portanto, indago a V.Exa. como proceder, uma vez que consultei a assessoria técnica
sobre a possibilidade de o decreto legislativo ser incorporado ao relatório como anexo e fui
informado de que isso não seria possível. Ele tem, então, de ser votado em separado, como
projeto de decreto legislativo, para que possa surtir efeito, se aprovado.

Apesar de o tempo ser curto, proponho organizarmos o debate para que possamos
discutir com rapidez e votar com anterioridade o projeto de decreto legislativo e, logo a
seguir, enquanto ainda os nobres Parlamentares estudam e verificam o substitutivo
distribuído pelo Relator, votar o projeto de decreto legislativo das obras e ações com indícios
de irregularidades.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Virgílio Guimarães,
V.Exa. tem razão, e a votação será feita em separado.

Estamos na fase de destaques e, pelo número de inscritos, temos de reduzir à
metade a defesa dos destaques para que haja tempo de o projeto ir para o Congresso.

Faremos a votação da forma normal, em globo, parcial ou total, tudo de acordo com
os pareceres. (Pausa.)

Não há matéria para ser discutida ainda.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exatamente, Sr. Presidente. Trata-se

apenas do encaminhamento dos destaques. E só quem pode encaminhar é o autor, não é
isso?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Proponho ao Plenário a votação
dos destaques de acordo com os pareceres, inicialmente dos que tiveram parecer pela
rejeição. A primeira proposta, portanto, é de votação em bloco dos destaques de acordo com
os pareceres.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, ainda estamos esperando
que um avulso seja impresso e distribuído. Há material sendo impresso; não temos o
material em mãos.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, tem razão o Deputado
Alberto Goldman. Temos de fazer a votação em globo, mas, segundo o Relator, Deputado
Jorge Bittar, houve problema de impressão, de modo que temos de esperar a impressão
definitiva.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Não é possível votar assim.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, proponho que aguardemos

a chegada da nova impressão do relatório. Aí, sim, votaremos em globo, orientando os
Parlamentares sobre o fato de que só pode apresentar destaque quem for o autor.

Falam o Relator e o autor, e nós votamos. Se não for assim, não conseguiremos
terminar nosso trabalho.

Vamos ter de aguardar a nova impressão. Os Deputados têm razão neste ponto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, se formos

discutir um por um, vamos até a terça-feira.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não há discussão. Apenas o autor do

destaque se manifesta sobre ele. Quem não destacar, não.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Quero destacar algumas emendas

rejeitadas.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O autor vai escolher o que pretende

destacar, e o restante será votado em globo, como V.Exa. está fazendo.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Quero destacar algumas emendas para

votação em separado.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre
Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, primeiramente, temos de
receber o relatório, que está sendo modificado e precisamos saber o que vamos votar.

Além disso, ressalto que tenho destaques que desejo sejam votados separadamente,
antes da votação da matéria propriamente dita. Quero destacar alguns pontos para que
fiquem fora do bloco, para rejeição total ou parcial ou para aprovação — aliás, aprovação
não é o caso; o caso é de rejeição total ou parcial. Alguns destaques eu quero que sejam
votados, ainda que simbolicamente, como sempre tem sido feito. Quero defender meu
destaque e vê-lo votado.

Mas primeiramente — repito — temos de receber o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. terá o seu destaque

votado, sim. Como de praxe, o Parlamentar poderá pedir a votação em separado do seu
destaque.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Então, peço a V.Exa. que solicite à Sra.
Myrna que anote minha solicitação. Como há mudanças no parecer, temos de aguardar sua
chegada. Não há outro jeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quero deixar claro, nobre
Deputado, que o relatório a que V.Exa. se refere até o momento não foi recebido pela
Secretaria.

Sugiro, então, que façamos as demais votações. Como os Parlamentares sabem de
seus destaques, fariam as observações que desejassem, e nós os discutiríamos.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, quero garantir que os

Destaques nºs 00241, 242, 243, 244 e 245, todos da Comissão de Agricultura, sejam
votados em separado.

O SR. SENADOR AELTON FREITAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR AELTON FREITAS - Sr. Presidente, solicito a votação em separado

do Destaque nº 228.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em face de não termos em mãos

o relatório, suspenderemos a reunião por 30 minutos.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, solicito a votação em

separado dos Destaques nºs 1.780 e 1.781, relativos à Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Informo ao Plenário que o

momento para solicitação de votação em separado de destaques não é este, porque ainda
não temos o relatório geral.

Vou suspender a reunião por 30 minutos, a fim de aguardar o parecer do Relator-
Geral.

São 10h15min. Reiniciaremos a reunião às 10h45min.
Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está reaberta a 2ª Reunião
Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada
à apreciação das matérias em tramitação na Comissão.

Passaremos à apreciação dos destaques apresentados referentes ao texto da lei, aos
cancelamentos e às receitas.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para um

esclarecimento.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o nobre Deputado
Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Relator, solicito atenção a V.Exa. para tratar
de assunto que entendo muito importante.

Durante a consolidação do relatório, estive  conversando com o Deputado Rafael
Guerra e também com o Senador Saturnino Braga. Chegou às nossas mãos cópia de ofício
enviado a V.Exa. pelo Ministro Humberto Costa, no qual S.Exa. solicitava a inclusão no
Orçamento de recursos para a compra de uma fábrica da Glaxo — sabemos que a Glaxo fez
fusão com a Smith Klein, gerando a GSK. Ela tem duas unidades de produção de
medicamentos em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e uma delas será desativada.

Avaliação feita pela Caixa Econômica Federal indica que ela vale  3 vezes mais do que
o valor pedido pela Glaxo. Hoje o Brasil tem uma dependência de importação de química
fina de medicamentos da ordem de 2 bilhões de dólares por ano.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Solicito ao nobre Deputado Dr.
Rosinha que aguarde o momento em que trataremos do tema.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Vou terminar, mas gostaria que o Deputado
saísse da frente. Estou fazendo uso da palavra, e o Deputado está na minha frente.

(Não identificado) - Deputado, não. É Senador. Deputado não faz isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sr. Deputado, V.Exa. terá a

palavra para abordar o tema, mas no momento adequado — que não é este, pois ainda
estamos discutindo o texto da lei.

Depois farei a chamada nominal dos autores de destaques.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, aceito o apelo de V.Exa. Voltarei a

tratar do tema depois, até porque o Senador Sérgio Guerra deu as costas ao Plenário,
impedindo qualquer manifestação agora.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Farei a chamada nominal dos
autores dos destaques.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Por que chamada nominal, Sr. Presidente?
Quem solicitou chamada nominal?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Votaremos o texto da lei.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, saúdo o Relator pela

aprovação de matéria referente à Defensoria Pública da União, de minha autoria. O Relator
acolheu meu pleito em seu parecer.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaque nº 711, do Deputado
Alberto Goldman, cujo parecer é pela rejeição.

Concedo a palavra ao Deputado Alberto Goldman e solicito a S.Exa. que seja muito
breve, pois temos de encerrar a reunião rapidamente.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
com o Destaque nº 711 pretendemos garantir aumento real de 10% do salário mínimo. Por
isso, estabelecemos que fica autorizada a abertura de créditos suplementares, desde que
concedido ao menos 10% de aumento real ao salário mínimo, observados o disposto no art.
64 e os limites e condições fixados nesse artigo. Significa, Sr. Presidente, que, enquanto não
se der 10% de aumento real ao salário mínimo, não será possível abrir créditos
suplementares para outras finalidades.

Esta é a nossa posição. A emenda garante que, durante o ano, se houver recursos e
puder haver suplementação orçamentária, a primeira a ser feita obrigatoriamente será
voltada a promover o aumento real de 10% do salário mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O destaque foi rejeitado.
Apesar disso, concedo a palavra ao Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Goldman está com

a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O destaque foi rejeitado, e não

solicitamos sua aprovação.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, ouvi com

atenção as considerações do Deputado Alberto Goldman. Embora esteja convencido de que
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os propósitos de S.Exa. são os melhores possíveis, mantenho o parecer pela rejeição da
matéria, porque ela, ao condicionar a abertura de créditos suplementares à concessão de
aumento real ao salário mínimo, pode criar dificuldades para a execução orçamentária.

Além do mais, há, sobre o tema, uma discussão de natureza constitucional, porque
diz a Carta Magna que a matéria orçamentária deve tratar estritamente da estimativa de
receitas e da fixação de despesas.

Portanto, tendo em vista as duas questões a que me referi, a meu ver fundamentais,
mantenho meu parecer pela rejeição do destaque.

(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se começarem a pedir a palavra

pela ordem, não votaremos nada hoje. Eu faço um apelo ao Plenário para que não haja
pedidos dessa natureza, porque estão sendo discutidos os destaques e, nessa parte da
reunião, só o autor do destaque pode falar.

Em votação o parecer, contrário ao Destaque nº 711.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
(Não identificado) - Sr. Presidente, quero requerer apreciação em separado. Este é o

momento de fazê-lo.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Só quero votar a favor da emenda;

contra, portanto, o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos votando os destaques

ao texto da lei orçamentária.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Quem vota contra o parecer do Relator

vota “sim” ou “não”?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Câmara já rejeitou. Votou

“não”, contra os votos dos Deputados Alberto Goldman, Rodrigo Maia...
Rejeitado na Câmara, o destaque não vai ao Senado.
Destaque nº 712, também do Deputado Alberto Goldman, que tem parecer pela

aprovação parcial.
Concedo a palavra ao Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O Destaque nº 712 está superado, Sr.

Presidente. Estou de acordo com o parecer do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o destaque, na

Câmara dos Deputados.
(Não identificado) - Sr. Presidente, quero requerer votação em separado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pergunto ao Deputado Alberto

Goldman se os destaques que têm parecer pela aprovação parcial podem ser votados em
globo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Estou de acordo com o parecer do
Relator, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, vamos ao Destaque nº
713, também do Deputado Alberto Goldman, com parecer pela aprovação parcial.

Em votação o Destaque nº 716, com parecer pe la aprovação parcial; melhor dizendo,
o Destaque nº 718, com parecer pela aprovação parcial; o Destaque nº 719, com parecer
pela aprovação parcial; o Destaque nº 983, com parecer pela aprovação parcial...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, seria interessante fazer
com que os Deputados que estão de pé se sentarem. O barulho aqui está ensurdecedor. Não
estamos ouvindo o que V.Exa. está dizendo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É preciso que tenhamos um
pouco de consciência, porque, se não mantivermos a ordem, não vamos votar.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Há muitos assessores por aí, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estão em votação os Destaques
nºs 12, 13, 16, 18, 19...

(Não identificado) - Sr. Presidente, pergunto qual é a hora de requerer a votação em
separado para destaques.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

117

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Anunciaremos posteriormente,
no momento adequado.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Srs. Deputados, agora estamos votando
apenas as emendas ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos votando o texto da lei, e
não os destaques orçamentários.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, por favor, coloque em
votação todos os destaques que têm parecer pela aprovação, para não ficarmos apreciando
um por um.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaques nºs 712, 713, 716,
719, 983 e 985, do Deputado Alberto Goldman, que têm parecer pela aprovação parcial e
serão votados em bloco.

Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O Destaque nº 716 tem parecer pela

aprovação integral.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aprovado.
Votaremos agora aqueles que têm parecer pela aprovação integral. Destaque nº 718,

também do Deputado Goldman.
Em votação na Câmara.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Somente o autor do destaque

pode usar a palavra.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Não ouço o que V.Exa. está dizendo por

causa do barulho. Que destaques serão votados agora?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Faço um apelo aos Deputados

para que se sentem e aos assessores para que fiquem nas últimas duas fileiras do plenário.
Os Parlamentares não estão ouvindo o que digo e, em conseqüência, não podem

votar. Os trabalhos estão sendo prejudicados. Peço a todos que se mantenham em silêncio.
Em votação o Destaque nº 718, do Deputado Alberto Goldman, com parecer pela

aprovação integral.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Apreciaremos agora os destaques que têm parecer pela rejeição, também do

Deputado Alberto Goldman.
(Não identificado) - Sr. Presidente, solicito votação em separado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não cabe ainda. Anunciaremos

quando começarmos a votação dos destaques de emendas orçamentárias.
Deputado Alberto Goldman, os destaques com parecer pela rejeição poderão ser

votados em bloco?
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Estou de acordo em votar em bloco os

destaques rejeitados pelo Relator. Não há problema nenhum.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação os Destaques nºs

714, 715, 717, 982, 984, 987, 988, do Deputado Goldman.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição desses destaques permaneçam como

estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara a rejeição, os destaques não vão ao Senado.
Os Destaques nºs 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54, do Deputado Anivaldo Vale, estão

prejudicados pela ausência do autor.
Destaques nºs 1.653 e 1.654, do Senador João Ribeiro, com parecer parcialmente

favorável, e Destaques nºs 1.653 e 1.851.
V.Exa. permite que os votemos em bloco? (Pausa.)
Em votação os destaques na Câmara dos Deputados.
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Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovados na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovados no Senado.
Destaque nº 1.654, também do Senador João Ribeiro, que tem parecer pela rejeição.
Concedo a palavra ao Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Tudo bem, Sr. Presidente, concordo com o

parecer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação os destaques na

Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer, que é pela rejeição do destaque,

permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Rejeitado o destaque, não vai ao Senado.
Destaque nº 1.655, da Deputada Laura Carneiro. O parecer é pela rejeição.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o Relator fez um acordo

conosco e com a Defensoria Pública. Está tudo certo. Eu e o Deputado Paulo Rocha
agradecemos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Este destaque foi rejeitado.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição do destaque permaneçam como estão.

(Pausa.)
Aprovada na Câmara a rejeição, o destaque não vai ao Senado.
Com parecer pela aprovação parcial, o Destaque nº 1.656, também da Deputada

Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Obrigada, Sr. Presidente.
Este, sim, é o destaque que diz respeito à Defensoria. Está tudo bem, tudo certo.

Fique tranqüilo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o destaque no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Isto está parecendo mais uma bolsa de

valores do que a Comissão de Orçamento. Temos de cooperar com o Presidente.
Companheiros Deputados, o Presidente está pedindo atenção! Isto está parecendo

mais uma bolsa de valores do que a Comissão de Orçamento! Estamos pedindo a atenção
dos companheiros e dos assessores. Pedimos a todos que façam silêncio, para que possamos
aprovar mais rapidamente o orçamento. O Presidente está pedindo isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaque nº 1.659, do Deputado
Renato Casagrande, com parecer pela aprovação parcial.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Destaque nº 1.720, de autoria do Deputado Roberto Balestra. O parecer é pela

rejeição.
O nobre Deputado está presente? (Pausa.)
A apreciação do destaque está prejudicada pela ausência do autor.
Destaque nº 613, do Deputado Rodrigo Maia, aprovado parcialmente pelo Relator.
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Destaques de nºs 613 e 614, também do Deputado Rodrigo Maia, ambos aprovados
parcialmente pelo Relator.

Concedo a palavra ao Deputado Rodrigo Maia.
Peço silêncio! Se perdurar o barulho, teremos de evacuar o plenário, permitindo

apenas a presença dos Parlamentares. Solicito às pessoas que estão nas laterais do plenário
que passem para trás, pois estão perturbando os trabalhos.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, gostaria de esclarecer uma
dúvida com o Relator.

No Destaque nº 615, de minha autoria, o qual foi rejeitado por S.Exa., foi usada a
mesma redação do destaque do Deputado Alberto Goldman aprovado parcialmente. É a
mesma emenda. Uma foi parcialmente aprovada e a outra, rejeitada. Gostaria de saber qual
das duas está valendo, para decidir de que forma encaminharei a votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, antes disso, vamos
votar em bloco os 2 destaques parcialmente aprovados.

Em votação os Destaques nºs 613 e 614.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovados.
Destaque nº 615, do Deputado Rodrigo Maia, que tem parecer pela rejeição.
Deputados, estamos votando o texto da lei. Vamos terminar a votação.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - É isso mesmo que quero discutir. Tenho 2

emendas de texto que não estão sendo apresentadas como aprovadas ou rejeitadas, apesar
de terem sido submetidas à Secretaria e aos assessores. Trata-se da mera mudança da
unidade orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - São apenas textos de lei.
Concedo a palavra ao Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Já pedi ao Relator o esclarecimento que

desejava.
Destaquei emenda de autoria do Deputado Alberto Goldman, também destacada por

S.Exa. Um destaque foi parcialmente aprovado e o outro, rejeitado.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Qual é o número das emendas?
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - A minha Emenda é a de nº 615, e a do

Deputado Alberto Goldman...
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O meu Destaque é o de nº 719 e trata da

suplementação de título até determinado limite. Havíamos estabelecido 5%, e a informação
dada por V.Exa., por meio da assessoria, foi a de que o valor seria transformado em 10%.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Exatamente.
O inciso I do art. 8º diz:

“Art. 8º.
.....................................................................

I - ...suplementação de subtítulo, até o limite de 20%, do
respectivo valor constante desta lei, mediante geração adicional
de recursos...”

Ou seja, ali está 20% e V.Exa. propõe 5%, percentual do qual este Relator discorda
profundamente.

O parecer pela aprovação parcial foi proferido porque a emenda  propõe o mesmo que
o Relator, ou seja, permite a suplementação de subtítulo, mediante geração adicional de
recursos ou anulação parcial de dotações. No entanto, temos divergências quanto ao
percentual de recursos que poderá ser objeto de suplementação mediante decisão da própria
empresa.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Mas, com a correção de V.Exa., o limite
passou para 10%. Isso é que foi feito. Foi aprovado parcialmente o Destaque nº 719, porque
de 5% passou para 10%.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Exatamente.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É que houve um erro. No meu caso, foi

aprovado parcialmente, e, no caso do destaque do Deputado Rodrigo Maia, havia sido
rejeitado. Quanto ao “rejeitado” é que houve o engano.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Isso. Estou de acordo em alterar o parecer do
destaque do Deputado Rodrigo Maia para “aprovado parcialmente”, fixando-se o valor de
10%, conforme havia definido anteriormente, ou seja, alterando o valor original de 20% para
10%.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Destaque nº 615, que tinha
parecer pela rejeição, agora, após as alegações do Deputado, aceitas pelo Relator, passa a
ter parecer pela aprovação parcial.

Sendo assim, coloco-o em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Destaque nº 1.859, do Deputado Sérgio Miranda, aprovado parcialmente pelo

Relator.
Deseja V.Exa. usar da palavra?
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, o Destaque nº 1.859 tem

parecer pela aprovação integral.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto, aprovação integral.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - E já havia sido acolhido pelo Relator no

adendo feito por S.Exa. Então, não precisa nem ir à votação. Já foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Segundo me informam, há

necessidade de votação.
Em votação o Destaque nº 1.859.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com o Relator permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado no Senado.
Destaque nº 1.852, do Deputado Severino Cavalcanti.
S.Exa. está presente? (Pausa.)
A apreciação do destaque está prejudicada pela ausência do autor.
Destaques nºs 459, 933 e 934, de autoria do Senador Sibá Machado, com parecer

pela rejeição.
O Senador Sibá Machado deseja usar da palavra? (Pausa.)
Prejudicados pela ausência do autor.
Destaques nºs 1.541 e 1542, do Deputado Vander Loubet, ambos com parecer pela

rejeição.
Concedo a palavra ao Deputado Vander Loubet.
O SR. DEPUTADO VANDER LOUBET - Sr. Presidente, os Destaques nºs 1.541 e

1.542 referem-se a emendas ao texto com o objetivo de adequar o orçamento da companhia
de forma que a mesma possa utilizá-lo em toda a sua plenitude.

O que queremos com isso, Sr. Presidente? Queremos flexibilizar mais o orçamento,
principalmente no que se refere a essas 2 rubricas, de modo a permitir à companhia, na
área de manutenção e de infra-estrutura de transporte rodoviário, ter acesso às suas
unidades. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo.

Por isso apresentamos esses 2 destaques. Ambos foram acatados pelo Sub-Relator,
mas rejeitados pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Caro Deputado Vander Loubet, em que pese ao
elevado apreço e consideração que tenho por V.Exa. — tive até oportunidade de lhe
esclarecer a questão pessoalmente —, Relator da matéria, eu só teria condições de alterar a
redação dessa rubrica, incluída no orçamento de investimento das estatais, caso houvesse
algum documento comprovando o interesse da empresa em tal alteração. Lamentavelmente,
V.Exa. talvez não tenha tido condições nem tempo de providenciar esse documento. Por
conta disso, não me sinto em condições de aprovar tal alteração. Até porque o programa
estratégico da empresa é aprovado pelo seu conselho de administração. Portanto, preciso de
autorização para fazer o ajuste, a alteração na definição desse programa. Por esse motivo,
dei parecer pela rejeição da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaques nºs 1.541 e 1.542, do
Deputado Vander Loubet, com pareceres pela rejeição.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados na Câmara.
Portanto, não irão ao Senado.
Votaremos agora os destaques de cancelamento.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Rafael Guerra.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, peço votação em separado

dos 2 destaques que apresentamos relativos à área da Saúde — nºs 1.870 e 1.871.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sr. Deputado Rafael Guerra,

ainda não estamos nessa fase. Eles serão votados.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Votaremos os destaques de

cancelamento.
Destaques nºs 720, 721, 722, 723 e 724, do Deputado Alberto Goldman, com

pareceres pela rejeição.
Com a palavra o Deputado Alberto Goldman. (Pausa.)
Ausente.
Prejudicados pela ausência.
Destaque nº 1.838, do Deputado José Borba, também com parecer pela rejeição.
Com a palavra o Deputado José Borba. (Pausa.)
Ausente.
Prejudicado pela ausência.
Destaques nºs 1.870 e 1.871, do Deputado Rafael Guerra, com pareceres pela

rejeição.
Com a palavra o Deputado Rafael Guerra.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado Jorge

Bittar, os Destaques nºs 1.870 e 1.871 podem ser discutidos em conjunto. Pedi a votação
em separado, mas, com o esclarecimento do Relator, talvez possamos até dispensar tudo
isso que está aqui.

Fizemos proposta relativa ao critério da distribuição per capita dos recursos da
Saúde para os Estados e ontem o Relator nos sugeriu que negociássemos com o Ministério
da Saúde, que enviou 3 representantes. Ficamos cerca de 6 horas negociando uma proposta
de distribuição dos recursos da Saúde, que incorporou os recursos acrescentados pelo
Relator, 552 milhões de reais na média e alta complexidade, os recursos do PAB e a
distribuição da reserva de contingência do Ministério.

Neste momento, reforço a necessidade da aprovação deste texto. Se o Relator o tiver
incluído no seu relatório, não precisamos discuti-lo; senão, naturalmente, eu voltaria a
apresentar a proposta negociada com o Ministério da Saúde, pois beneficia todos os Estados
e Municípios no programa de descentralização das ações de saúde.

Na semana passada, foi levantada pela Deputada Laura Carneiro a objeção
relativamente aos critérios de distribuição per capita. S.Exa. e o Deputado Pauderney
Avelino foram os que primeiro localizaram a anomalia. O Relator sempre se dispôs a nos
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atender. Então, ontem, foi realizada negociação. A tabela de negociação não é a que eu
apresentei no destaque; ela foi elaborada com a consultoria do Orçamento, com o Ministério
e com o Sidney. Pedi a incorporação disso. Se já estiver incorporado, está resolvido.

Mas há outro aspecto, Deputado Jorge Bittar. Sábado passado, o Ministro da Saúde
solicitou a inclusão no Orçamento dos recursos para a aquisição de uma planta de
medicamentos, que está desativada, por um terço do preço, no Rio de Janeiro. Ela pertencia
ao Laboratório Glaxo e seria adquirida para ampliar a produção de medicamentos da
FIOCRUZ.

Sempre defendi os laboratórios oficiais. Reconhecemos a importância da FIOCRUZ e
esse investimento é mais do que justificável. Havia um compromisso meu com o Ministro de
defender essa proposta. Espero que o Relator concorde com ela. O Ministro concorda que,
nesse quadro de distribuição per capita, sejam incluídos 20 milhões de reais para a
FIOCRUZ, destinados à aquisição dessa planta, que ficaria com a rubrica da Fundação
Oswaldo Cruz. Poderia até crescer o per capita do Rio de Janeiro, mas desejo deixar bem
claro que tudo isso seria realizado com a finalidade de adquirir uma fábrica que produzirá
medicamentos para o Brasil.

Esses eram os pontos que queria salientar: sacramentar o acordo feito com
Ministério e a compra da planta de medicamentos para a FIOCRUZ.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nesta fase da discussão,

somente o autor do destaque e o Relator podem falar. Excepcionalmente, por se tratar de
matéria correlata, o Relator do Plano Plurianual, que me pediu a palavra pela ordem, poderá
se manifestar.

O SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO - Agradeço, Sr. Presidente, porque ainda
ontem recebi do Sr. Ministro o pleito de incluir no PPA essa operação de compra da fábrica
de medicamentos, que terá de ser realizada este ano. Ela só poderá ir para o PPA se constar
do Orçamento. De fato, trata-se de operação da maior importância para a fabricação de
certos tipos de medicamentos que não são adquiridos no mercado e fazem parte do
programa de produção da FIOCRUZ.

Assim, apelo para que o Relator a inclua e reforço o pedido do Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Srs. Parlamentares, nesta fase

somente o Relator e o autor do destaque podem falar. Foi concedida a palavra, pela ordem,
ao Senador Roberto Saturnino, exclusivamente, porque S.Exa. é o Relator do PPA. Ao
terminar esta fase, concederei a palavra a V.Exas.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, esta era a questão de ordem que

pretendia fazer naquele momento em que S.Exa. me pediu para fazê-la a posteriori. Trata-se
do mesmo tema.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos obedecer ao Regimento.
Com a palavra o Deputado Jorge Bittar.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Sr. Presidente, a minha

questão é diretamente ligada à tabela citada pela Deputado Rafael Guerra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Esta matéria só pode ser objeto

de discussão entre o autor do destaque e o Relator.
Com a palavra o Sr. Relator, Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Ouvi com atenção o Deputado Rafael Guerra,

os comentários do Senador Saturnino Braga, do Deputado Dr. Rosinha e da Deputada
Laura Carneiro. Há 2 questões. Em primeiro lugar, o Deputado Rafael Guerra levantou a
questão acerca da distribuição dos recursos da Saúde por meio dos Estados, para média e
alta complexidade, o Piso de Atenção Básica. Houve profícuo diálogo entre o Ministério, os
Deputados Dr. Rosinha e Rafael Guerra, o Sr. Sidney e outros técnicos da Consultoria desta
Casa. Este trabalho foi construtivo; chegou-se a uma proposta que gera boa distribuição per
capita desses recursos entre os diversos entes da Federação, reduz a uma parcela mínima
os recursos retidos pelo Ministério, produz solução muito positiva para esse tema, com a
ampliação de recursos na área da Saúde na forma da proposição que fizemos anteriormente
— 512 milhões de reais — e realiza melhor distribuição desses recursos.
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 Na condição de Relator, só posso aplaudir iniciativa desse tipo e apoiar a decisão.
Acolho o destaque apresentado pelo Deputado Rafael Guerra e anexo a este destaque

a tabela definidora da distribuição desses recursos, para que ela sirva de referência às
emendas de Relator que farei e procederei às mudanças necessárias na lei orçamentária.

Peço ao Deputado Rafael Guerra indicar o número do destaque que trata dessa
matéria, o que poderá ser feito no momento oportuno.

O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Deputado Jorge Bittar, muito obrigado por
suas palavras. São 2 destaques. Encaminharei a tabela, fruto do acordo. Trata-se dos
Destaques nºs 1.870 e 1.871. O primeiro se refere a Estados e Municípios habilitados em
gestão plena; o segundo, a Estados e Municípios não habilitados em gestão plena. Fui
obrigado a apresentar dessa forma, pois era a rubrica que estava no Orçamento, mas na
verdade eles versam sobre o mesmo assunto.

Considerando que somente o Relator e o autor do destaque podem se manifestar,
peço a V.Exa., Sr. Relator, com a intenção de aperfeiçoar essa tabela, caso seja possível, que
negocie com o Ministério a situação do Estado de Goiás que, neste momento, não se
considera adequadamente contemplado.

É justo ouvir a reivindicação. Peço que a analise e, se possível — ainda há tempo —,
retifique algum erro que tenhamos cometido ontem.

É o apelo que faço a V.Exa., em nome da Deputada Professora Raquel Teixeira, para
que analise a questão de Goiás. Fora isso, quero cumprir o que foi acertado ontem com o
Ministério da Saúde, com a autorização de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputado Rafael Guerra, tenho apenas uma

objeção ao seu pedido. Precisamos aprovar uma distribuição precisa neste plenário. Este
Plenário precisa ratificar um processo definidor para que fiquem precisamente definidos os
procedimentos a serem adotados e os objetivos a serem trabalhados pelos técnicos da
Consultoria desta Casa.

O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Neste caso, vou manter integralmente o
acordo, fruto de 6 horas de trabalho.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Então, altero os pareceres aos Destaques nºs

1.870 e 1.871, tornando-os favoráveis. Anexarei a esses 2 destaques cópia da planilha em
que se redistribui os recursos da Saúde entre os diversos entes da Federação, conforme
acordado pelos Parlamentares, técnicos da Consultoria e representantes do Ministério da
Saúde.

O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Muito obrigado, Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaques nºs 1.870 e 1.871, do

Deputado Rafael Guerra, que tinham parecer pela rejeição e, diante da argumentação, foram
aprovados pelo Relator-Geral.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Os Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Fe deral.
O Deputado Alberto Goldman tinha se ausentado momentaneamente e registrei

S.Exa. como ausente.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, antes de decidirmos sobre os

destaques do Deputado Alberto Goldman, desejo referir-me a uma questão levantada pelo
Deputado Rafael Guerra. Desejo sugerir uma proposta de solução.

Permite-me V.Exa.?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio no plenário.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Gostaria de fazer menção à segunda parte da

fala do Deputado Rafael Guerra, que foi apoiada pelo Senador Roberto Saturnino, pela
Deputada Laura Carneiro, pelo Deputado Dr. Rosinha e por outros Parlamentares. Trata-se
da proposta de aquisição pela Fundação Oswaldo Cruz de uma fábrica de medicamentos, de
propriedade da Glaxo, empresa conhecida internacionalmente, a fim de que a FIOCRUZ
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possa ali desenvolver a produção de importantes medicamentos. É algo que tem certa
urgência para ser decidido.

Conversei com a Deputada Laura Carneiro que me fez uma sugestão. Igualmente
ouvi a consultoria técnica da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço aos Srs. Deputados que
tomem assento nos seus lugares.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Proponho acolher essa proposição, por meio de
uma emenda, porque este Relator só pode destinar recursos ao acolher emenda. A emenda
— Modalidade 90, portanto de execução da União, com recursos para investimento, Grupo
de Natureza e Despesa, GND-4, da bancada do Estado do Rio de Janeiro, portanto, em local
apropriado —, pode ser utilizada para que definamos a alocação dos recursos para a
aquisição dessa fábrica, mediante o cancelamento de dotações de outras áreas, conforme
proposto pelo Deputado Rafael Guerra.

É a proposição que apresentamos, acolhendo proposta da Deputada Laura Carneiro.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Muito bem, Sr. Relator, mais uma vez a

Saúde agradece a compreensão de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passaremos aos destaques do

Deputado Alberto Goldman, com parecer pela rejeição. Serão votados em bloco os Destaques
nºs 722 e 724.

Com a palavra o Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Relator, são 3 destaques: nºs 720,

721 e 723.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lembro ao Plenário que estamos

no Natal e não no Carnaval. Vamos fazer um pouco de silêncio e ficar acomodados.
Com a palavra o Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Os destaques apenas ou os que foram

rejeitados, de nºs 720, 721 e 723? (Pausa.)
Se o Sr. Relator não me ouvir, não poderá dar o parecer.
Sr. Relator, os Destaques nºs 720 e 723 tratam de recursos para a União

Interparlamentar, Grupo Brasileiro da União Interparlamentar. E o Destaque nº 721, da
contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar de Turismo.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
Solicitamos o cancelamento desses recursos. O cancelamento, já fiz na discussão

anterior. Com relação a uma das instituições, ninguém sabe da existência nem onde foi
parar, o Grupo Brasileiro da União Interparlamentar de Turismo.

O próprio Presidente, Deputado João Paulo Cunha, desconhece essa instituição. O
outro é a União Interparlamentar, que tem um estatuto absolutamente antidemocrático.
Precisamos primeiro mudar o estatuto e, depois, dar dinheiro a eles.

Deputado João Leão, por favor! V.Exa. poderia sair um pouquinho da frente?
São esses 3 cancelamentos que estou solicitando ao Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

ouvi os argumentos do Deputado Alberto Goldman, no sentido de que não se trata de
entidades tradicionais, amplas, firmadas no universo da representação e da articulação
parlamentar em escala internacional. Considero não muito adequado destinar recursos
orçamentários a entidades que não têm representatividade e estabelecimento institucional
no cenário internacional firmados até então.

Desta forma, transformo o meu parecer pela rejeição em parecer favorável aos
Destaques nºs 720, 721 e 723.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os Destaques nºs 720, 721 e
723, do Deputado Alberto Goldman, que tinham parecer pela rejeição, receberam o parecer
favorável do Sr. Relator.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passaremos à votação em bloco dos Destaques nºs 722 e 724, do Deputado Alberto

Goldman. O parecer é pela rejeição.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
 Rejeitado na Câmara dos Deputados.
A matéria não vai ao Senado Federal.
Destaques nºs 616 e 617, do Deputado Rodrigo Maia, ambos com parecer pela

rejeição.
Com a palavra o Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Trata-se de cancelamento. É o que trata da

publicidade do Governo. Não recebi o relatório e não tenho o destaque. São R$100 milhões
de cancelamento para publicidade e acho que R$3 milhões para o cancelamento das
viagens. É isso?! Alguém tem que ter também. (Pausa.)

Sr. Presidente, é isso mesmo. Um é o cancelamento de R$100 milhões do orçamento
da rubrica de publicidade.

O Partido dos Trabalhadores, há muitos anos, quando era da oposição, em vários
Estados e Municípios, fazia sempre a comparação: com R$100 milhões podemos construir
tantas mil escolas; com R$100 milhões podemos construir tantos hospitais, atender a
tantas crianças etc.

Então, Sr. Presidente, infelizmente, com esses R$100 milhões, o Governo vai gastar
com publicidade para atender o sistema de jornalismo no Brasil e jogar dinheiro no ralo.

O outro cancelamento, Sr. Presidente, é para ver se o Presidente Lula começa a
trabalhar um pouco. Estamos cancelando a rubrica de viagens, porque virou um grande
turismo o País.

Sr. Presidente, são esses os 2 destaques que apresentamos, das emendas do
Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Parecer do Relator.
 O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Digamos que se trata de 2 propostas bem-

humoradas do Deputado Rodrigo Maia. É evidente que os gastos com publicidade não são
gastos apenas para a divulgação de realizações de governo, embora esses gastos, dentro de
certos limites, sejam legítimos. Comunicar-se com a população é algo fundamental para o
Poder Executivo.

Mas registro que a imensa parcela dos gastos com comunicação do Governo refere-se
aos gastos de natureza institucional, visando esclarecer direitos da população, deveres da
população e esclarecimentos acerca de temas importantes, como a saúde pública, a
educação, dentre outros em nosso País, campanha contra a AIDS — lembra o Deputado
Luiz Sérgio —, e tantas outras questões importantes.

Na medida em que o Deputado Rodrigo Maia propõe a supressão, o cancelamento
desta dotação, estaria impedindo, se aprovados os destaques, o Governo de se comunicar
com a população e desenvolver campanhas educativas estratégicas, que se têm revelado
muito positivas, aliás, com muito brilhantismo no Governo anterior, apoiado por V.Exa., e
desenvolvidas com muito brilhantismo na cidade do Rio de Janeiro, governada pelo partido
de V.Exa.

Não considero adequados, procedentes e consistentes os argumentos para isso.
Portanto, mantenho o parecer pela rejeição desse cancelamento.

O cancelamento seguinte também o considero bem-humorado. O Presidente Lula
tem se destacado por sua atuação internacional, o que é muito importante para o nosso
País. S.Exa. trabalha, segundo ele, como um mascate. Procura abrir espaço para que
possamos ampliar o mercado internacional aos produtos brasileiros. Assim tem sido
procedido em diversos países e locais. Não me parece apropriado, em hipótese alguma, que
venhamos a criar qualquer tipo de constrangimento para ação tão importante, tão profícua,
para o nosso País. Por isso mesmo, meu parecer é pela rejeição desse destaque.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - De forma inversa ao que considera o Sr.

Relator, acredito que essas rubricas e esses destaques não têm nada de bem-humoradas, ao
contrário. Com R$100 milhões para publicidade e tantas viagens do Presidente, a única
coisa que posso entender em que haja bom humor é o Presidente aderir aos esportes
radicais e, de mau humor, falar que o Ministro José Dirceu chega ao Congresso Nacional de
terno e sai de cueca.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação os Destaques nºs
616 e 617, de autoria do Deputado Rodrigo Maia, que têm parecer pela rejeição.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição, permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovada a rejeição, contra o voto dos Deputados Rodrigo Maia, Alberto Goldman,

Machado, Professora Raquel Teixeira, Júlio Cesar, Bismarck Maia, Laura Carneiro, Luiz
Carreira, José Rocha e Antonio Carlos Mendes Thame.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Pelo quorum, estou com a leve impressão de
que vencemos.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - É só impressão, Sr. Presidente. Vamos em
frente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Rejeitados na Câmara dos
Deputados, os destaques não vão à votação no Senado Federal.

Terminamos, assim, a parte de textos, cancelamentos e receita da Lei Orçamentária.
Passaremos agora à votação dos destaques ao Orçamento.
Farei a chamada nominal, por autor de destaque apresentado, para que os membros

indiquem o destaque para votação em separado.
Pediria também que só façam o pinçamento de destaque para votação em separado

nos casos essenciais, porque, se todos pedirem destaques, não acabaremos a votação.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, já que este é o momento de

requerer o destaque para votação...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Chamaremos nominalmente

cada um, e o Deputado ou Senador dirá se quer ou não optar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Então, Sr. Presidente, peço a minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos inverter o papel.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - E peço que sejam objetivos, Sr. Presidente. Só

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

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos inverter o papel porque,

senão, não se acaba.
O Deputado Jovair Arantes vai fazer a chamada.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o Deputado Francisco

Dornelles deixou assinado um destaque em que a bancada do Rio de Janeiro transfere os
recursos de uma área para outra. O destaque está por escrito. O Deputado Dornelles foi ao
Serviço...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada, vamos expor uma
questão muito importante. Alguns Parlamentares, Senadores e Deputados, já têm valores
aprovados por acordo. Em princípio, não estando presente o autor, o destaque fica
prejudicado, mas deve ter o direito mais ou menos adquirido. Então, queria saber se o
Plenário concorda em que, excepcionalmente, se adote esse princípio.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, peço a palavra para um
esclarecimento.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sérgio
Guerra.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Desejo solicitar a votação em separado de 2
destaques. Aguardo a chamada de V.Exa. ou os pediria agora?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aguarde a chamada.
Não serão prejudicados aqueles que já têm destaques com valor e que não estejam

presentes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Senador Aelton Freitas. (Pausa.) Que

destaque V.Exa. quer seja votado em separado?
O SR. SENADOR AELTON FREITAS - O Destaque nº 1.217, de minha autoria, e o

de nº 0.228, do Senador Ney Suassuna.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não.
O SR. SENADOR AELTON FREITAS - Destaque nº 1.217.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Affonso Camargo. (Pausa.)

Ausente.
Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Nenhum, Sr. Presidente, para ajudar a

Comissão.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Alberto Goldman, a votação será

em bloco?
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - (Inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Vota com o parecer.
Senador Alberto Silva. (Pausa.) Ausente.
Deputado Alceste Almeida. (Pausa.) Ausente.
Deputado Alex Canziani. (Pausa.) Ausente.
Deputado Amauri Robledo Gasques. (Pausa.)
Que destaque V.Exa. nomina? Se não quiser votar algum destaque em separado, não

há problema.
O SR. DEPUTADO AMAURI ROBLEDO GASQUES - Desejo fazer apenas uma

observação a respeito do...
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Cite apenas o número do destaque,

Deputado.
O SR. DEPUTADO AMAURI ROBLEDO GASQUES - Destaque nº 5.007, no 7.125...
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É o 407?
O SR. DEPUTADO AMAURI ROBLEDO GASQUES - Exatamente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Senador Amir Lando.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, peço votação em separado dos

Destaques nºs 419, 486, 109 e 240.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 486, Senador? Não seria o

466?
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Não. É o de nº 486, de auditoria do Deputado

Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Senador Amir Lando, cite destaques apenas

de sua autoria.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Então são os Destaques nºs 240 e 109.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado André Luiz.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Todos que apresentei, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado André Luiz: todos.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, há um destaque da ABBR.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - V.Exa. quer todos?
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Só o da ABBR.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Só um? Então cite o número do destaque.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Retiro todos eles.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retira?!
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, S.Exa. não quis dizer que

retira os destaques...
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O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Mantém o aprovado?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mantém o destaque aprovado; mantém o

parecer.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Só para lembrar. Quem já tem destaque

aprovado, vai mantê-lo. Retira os demais e mantém o destaque aprovado.
Deputado Aníbal Gomes. (Pausa.) Ausente.
Deputado Anivaldo Vale. (Pausa.) Ausente.
Fica prejudicado por estar ausente, mas são mantidos os destaques que foram

aprovados.
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. (Pausa.)
Retira e mantém apenas o aprovado.
Deputado Ary Vanazzi. (Pausa.) Ausente.
Senador Augusto Botelho. (Pausa.) Ausente.
Deputado Benedito de Lira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA - Mantenho os aprovados e retiro os

demais.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Solicito votação em separado dos Destaques

nºs 892, 902, 904...
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Já foram aprovados parcialmente,

Deputado.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Quero fazer alguns remanejamentos.

Destaques nºs 1.855 e 897.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Vou repeti-los para V.Exa. se certificar: 902,

904, 1.855 e 897.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, aproveito este momento de

tranqüilidade. Vejo vários Parlamentares destacando suas emendas — movimento justo e
legítimo. A bem da verdade, tal como sempre procuro conduzir-me durante todo o processo,
julgo agir com transparência e absoluta sinceridade. Não disponho de recursos adicionais
para reforçar dotações de emendas mediante destaque. É importante que todos saibam
disso. É legítimo que todos apresentem seus destaques, mas anuncio desde já, por dever,
para agir com lisura, tranqüilidade e coerência, que não disponho de recursos para atender
novos destaques.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Bismarck Maia, vamos continuar
no mesmo sentido, com a informação passada pelo Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Posso continuar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Antes de continuar, gostaria de dizer ao

Relator que os nossos destaques estão absolutamente dentro do que S.Exa. concedeu. E
como concedeu pouco, sou obrigado a fazer remanejamentos.

Destaque nº 900.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 900.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Repetindo: Destaques nºs 892, 902, 904, 897

e 900. Com estes tratarei de todo o remanejamento necessário.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Vou repetir: Destaques nºs 892, 902, 904,

1.855, 897 e 900.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Perfeito.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Bispo Rodrigues. (Pausa.)

Ausente.
Deputado Carlos Nader. (Pausa.)
Deputado Cezar Silvestri. (Pausa.) Ausente.
Deputado Claudio Cajado. (Pausa.)
 Deputado Colbert Martins. (Pausa.) Ausente.
Deputado Dr. Rosinha. (Pausa.) Ausente.
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Deputado Eduardo Gomes. (Pausa.) Ausente.
Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Mantenho os destaques aprovados

parcialmente e solicito o remanejamento de recursos do Destaque nº 1.856, conforme
conversa com o Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Se é remanejamento, é preciso citar 2
destaques, porque é de um para outro. Um destaque é o de nº 1.852. E o outro?

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Destaque nº 1.856, que é interno, da
bancada. Já conversei com o Relator e apresentarei o destaque em seguida.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Eduardo Seabra. (Pausa.)
Ausente.

Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.) Ausente.
Deputada Elaine Costa. (Pausa.) Em bloco.
Senadora Fátima Cleide. (Pausa.)
Deputado Francisco Dornelles. (Pausa.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O Deputado Francisco Dornelles pediu

destaque...
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Está prejudicado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas é transferência. Está escrito e

assinado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Está prejudicado. Foi o acordo.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas não pode. Vão acabar com o acordo

da bancada do Rio de Janeiro. É transferência de recursos para outro destaque.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É remanejamento de recursos?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É. Não tem nem um tostão a mais.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Qual o número?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Destaque nº 1.758.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 1.058?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Destaque nº 1.758. Está escrito e assinado

pelo Deputado Francisco Dornelles.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não fique estressada, Deputada!
Senador Garibaldi Alves Filho. (Pausa.) Ausente.
Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Destaques nºs 424 e 425.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaques nºs 424 e 425.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Só um minuto, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - A defesa deverá ser feita depois.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Gostaria de fazer uma consulta à

Mesa e ao Deputado Jorge Bittar, pois também quero fazer um remanejamento, sem
alteração de valor, de um destaque aprovado.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Tem de citar o número dos 2 destaques.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - O Destaque nº 431 foi o

aprovado, e quero permutar o mesmo valor com o Destaque nº 433.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 436?
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Não. Destaque nº 433.
O Destaque nº 431 foi aprovado e quero remanejar o mesmo valor para o Destaque

nº 433.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O.k.
Deputado Geraldo Resende. (Pausa.)
Vamos acelerar o processo.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - (Inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaques nºs 641 e 642.
Senador Gilberto Mestrinho.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaque nº 1.532.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Meu voto é “sim”, com o Relator.
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O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Gonzaga Patriota. (Pausa.)
Ausente.

Deputado Hamilton Casara. (Pausa.) Não.
Deputado Helenildo Ribeiro.
O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO - Destaques nºs 317 e 319.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Gostaria de pedir, principalmente à

assessoria, para facilitar os trabalhos, que atendesse o telefone lá fora.
Deputado Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Destaques nºs 486 e 1.135.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Jackson Barreto. (Pausa.)
Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, desde ontem estou votando

com o Sr. Relator. Fique tranqüilo.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado João Leão. (Pausa.) Ausente.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - É sobre um destaque nosso.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Há um interesse da Bahia, e o Deputado

João Leão tem de destacar.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - É um acordo da bancada.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado João Leão, V.Exa. precisa ajudar

os trabalhos.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Meu caro Deputado Jovair Arantes, sabe V.Exa.

que estamos fazendo acordos de bancada e resolvendo alguns problemas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, cite apenas o número

do destaque.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Entre os acordos...
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Cite apenas o número do destaque de

V.Exa.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Destaque nº 1.413, que vai para o 1.706.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaques nºs 1.413 e 1.706?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Isso.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado, queira repetir o número dos 2

destaques.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Destaques nºs 1.413 e 1.706.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não existe o Destaque nº 1.706 de V.Exa.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O destaque é do Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 1.706. O.k., Deputado.
Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, tenho 3 destaques.
Para o Destaque nº 166, que foi aprovado e atendido, peço remanejamento para os

Destaques de nºs 211 e 213. Mas ainda quero falar sobre os Destaques de nºs 214 e 219.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaques nºs 214 e 219.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Repetindo, peço remanejamento do Destaque nº

166, que já foi aprovado, para os Destaques nºs 211 e 213.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O.k., Senador.
Senador Jonas Pinheiro.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Não sei se de forma intempestiva ainda posso falar.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - V.Exa. foi fazer média... (Risos.)
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Agora tenho de pedir reconciliação.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Qual o número?
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Destaque nº 1.622.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 1.622, do Deputado João

Grandão.
 O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Peço escusas.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não por isso.
Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.) Ausente.
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Deputado Jorge Alberto. (Pausa.) Ausente.
Deputado José Borba.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Destaque nº 1.191, do Deputado Vignatti, sobre

os Destaques nºs 7.117 e 0016, de R$9 milhões...
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Por favor, use o microfone.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Estou usando o microfone. O Destaque nº 0016,

de R$9 milhões, para o Destaque nº 853.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - V.Exa. não tem este número aqui. Pode

repetir o número do destaque?
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - O Destaque nº 016 foi atendido no Destaque nº

1.193.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Deputado Vignatti não concorda com a

alteração proposta para o destaque dele. Vamos prosseguir enquanto V.Exa. tenta um
acordo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - O destaque a esta emenda é nosso e saiu com
inversão...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Mas está no destaque do Deputado Vignatti.
V.Exa. tem de entrar em acordo com o Deputado. Vamos dar seqüência à chamada
enquanto V.Exa. tenta o acordo.

Deputado José Carlos Elias.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Destaques nºs 1.539 e 680.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaques nºs 1.539 e 680.
Deputado José Chaves. (Pausa.) Ausente.
Deputado José Divino.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIVINO - Destaque nº 413.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 413, do Deputado José Divino.
Deputado José Priante. (Pausa.)
Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço ao

Relator que dê atenção ao Destaque nº 1.682.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - A defesa será feita depois, Deputado. Agora,

são apenas os números.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Destaques nºs 1.682 e 1.691.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaques nºs 1.682 e 1.691.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - E Destaques nºs 1.512 e o 1.513.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Deputado Jovair Arantes não tem

destaque; só os aprovados.
Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, Sr. Relator, apresentei no Comitê

de Emendas prioridade para apenas 2 destaques, dentre os muitos que apresentei, que não
apareceram nos sucessivos relatórios. O primeiro destaque é o de nº 031, que foi
contemplado no Comitê de Emenda, mas a quantia acertada não apareceu. Há ainda os
Destaques nºs 00658 e 031. O primeiro é do Deputado Júlio Cesar, enquanto o segundo é
do Senador Heráclito Fortes.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O.k.
Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Nobre Secretário, em relação aos

Destaques nºs 204 e 229, V.Exa. pode fazer um bloco para votar junto com o Destaque nº
1.758, porque se referem ao mesmo tema. São dois remanejamentos para a mesma emenda.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Junto com o destaque do Deputado
Francisco Dornelles?!

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Junto com o destaque do Deputado
Francisco Dornelles. Portanto, é o Destaque nº 1.758, do Deputado Francisco Dornelles, e
os Destaques nºs 204 e 229.

O outro bloco refere-se aos Destaques nºs 1.140 e 1.141 e o Destaque nº 239, igual
ao do Senador Amir Lando.
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O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O.k.
Senador Leomar Quintanilha. (Pausa.)
Deputado Leonardo Monteiro.
O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - Com o Relator, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Senador Leonel Pavan. (Pausa.)
Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Destaque nº 1.657, conforme os ajustes

tratados com o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 1.657.
Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Gostaria de fazer o remanejamento...
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Vou pedir mais uma vez silêncio, por favor!
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - ...do Destaque nº 477, no valor de R$3,75

milhões, para o Destaque nº 479. Também gostaria de discutir...
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Repita o primeiro número, por favor.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Destaque nº 477 para 479. Também gostaria

de discutir os Destaques nºs 1.513 e 1.483.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaques nºs 1.513 e 1.483.
 O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Se V.Exa. permitir, gostaria de acrescentar o

Destaque nº 744.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado José Rocha, Destaque nº 744.
Deputado Machado.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Destaques nºs 1.691 e 1.692.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Senador Magno Malta. (Pausa.)
Deputado Marcelino Fraga. (Pausa.)
Deputado Marcos Abramo. (Pausa.)
Deputado Maurício Rands. (Pausa.)
Deputado Milton Monti. (Pausa.) Nenhum destaque, só os aprovados.
Deputado Mozarildo Cavalcanti. (Pausa.)
Deputado Nelson Meurer. (Pausa.) Só os aprovados.
Deputado Olavo Calheiros. (Pausa.) Só os aprovados.
Deputado Pastor Francisco. (Pausa.) Só os aprovados.
Deputado Paulo Bernardo. (Pausa.) Retirado.
Deputado Paulo Kobayashi. (Pausa.)
Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Destaques nºs 986, 1.004, 1.025 e 1.680.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Pedro Fernandes. (Pausa.)
Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Peço para votar em separado o Destaque nº

2.194, do Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Recomposição?!
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Recomposição.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Portanto, é o Destaque nº 2.194, do

Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Destaques nºs 2.109, 2.094 e 2.068, dos

Deputados Virgílio Guimarães e Pedro Novais.
Destaques nºs 029 e 023.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputada Professora Raquel Teixeira.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Votação em separado para

os Destaques nºs 761 e 762, de minha autoria.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaques nºs 761 e 762.
Deputado Rafael Guerra. (Pausa.)
Deputado Renato Casagrande.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Gostaria de destacar a Emenda nº

663.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Emenda nº 662?
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O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Não, 663.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Só a 663, então.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - É um destaque de remanejamento.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Apenas um destaque? É preciso ter outro.
O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Para o 667.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não vou apresentar nenhum destaque para

votação em separado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Roberto Balestra. (Pausa.)
Por favor, há muito barulho outra vez. Gostaria de pedir aos companheiros que

colaborassem com os trabalhos. Nesta toada, vamos entrar Natal adentro.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Destaques nºs 515 e 531.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado, V.Exa. pode repetir? É o

Destaque nº 515?
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Destaques nºs 515 e 531.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaques nºs 515 e 531.
Senador Roberto Saturnino. (Pausa.)
Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Peço a atenção do Relator... (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Rodrigo, agora é só o número.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - V.Exa. vai entender o que é. Eu já conversei

com o Relator Jorge Bittar, o Deputado Ricardo Barros e o Senador Sérgio Guerra, a pedido
do Líder, Senador José Agripino...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Silêncio, por favor. As pessoas que quiserem
conversar podem ir lá para fora, pois irão colaborar muito com os trabalhos. Não custa nada
ir ao corredor para trocar dois dedos de prosa.

Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - O pedido do Líder, Senador José Agripino, foi

aprovado, R$3,750 milhões. Foi aprovado o destaque do Senador Sérgio Guerra. Pedi a
retificação e falei com o Senador, que solicitou acatamento do Destaque nº 845, de minha
autoria.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 845.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Só para trocar o que já está aprovado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Então, é preciso ter o outro da troca.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Não tenho o número. O Senador Sérgio Guerra

acabou de aprontar o relatório. S.Exa. também não tem o número.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Senador Sérgio Guerra, qual o número do

destaque?
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Em poucos minutos apresentarei o número do

destaque à Mesa.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O.k., Senador.
Senador Romero Jucá. (Pausa.)
Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Gostaria de remanejar os recursos do

Destaque nº 667 para o Destaque nº 1.546, e do Destaque nº 1.548 para o Destaque nº 667.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Destaque nº 1.546 é de autoria de

V.Exa.?
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Estou falando na condição de

coordenadora de bancada, com a concordância do Deputado que está ao lado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Só para entender, porque precisamos do

acordo do autor do destaque.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Deputado, a bancada tem um acordo

em relação às emendas aprovadas. Há pouco, o Deputado Renato Casagrande destacou
emenda de minha autoria. Houve um equívoco, que já foi relatado para o Relator-Geral e
para o Relator-Setorial: minha emenda foi colocada na emenda do Deputado Renato
Casagrande.
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O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Deputado Pedro Chaves quer fazer uma
retificação.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Posso repetir para V.Exa.?
O Destaque nº 1.548 vai ser remanejado para o Destaque nº 667, e o Destaque nº

667 para o Destaque nº 1.546.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É o que está anotado.
Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - No meu Destaque nº 1.017, a Emenda nº

7100008 foi digitada erradamente, o número que aparece é 71170008. Portanto, o recurso
está indo para outro Estado. Gostaria que fosse feita a correção.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Por favor, repita.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Trata-se do Destaque nº 1.017, cuja emenda

foi digitada de forma errada, e os recursos aprovados estão sendo destinados a outro
Estado.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Por favor, o Deputado está falando, e não
estamos entendendo por causa do barulho.

Deputado Pedro Chaves, qual a emenda certa?
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - No Destaque nº 1.017, a Emenda nº 7100008

foi digitada como 7117000. Está errado, quero apenas fazer esta correção.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Trocou o Estado?
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Trocou o número da emenda, trocou o Estado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Senador Sérgio Guerra.
(Não identificado) - Número 1.819, do Senador Sérgio Guerra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Acho que está havendo um mal-entendido. O

destaque apresentado por mim, e provavelmente será o mesmo projeto, foi solicitado pelo
Senador Fernando Bezerra, Relator da Área Temática VII — Saúde. Tenho quase certeza que
tanto o Senador Fernando Bezerra quanto o Senador José Agripino destacaram o mesmo
projeto, mas eu não saberia responder isso agora.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Mas V.Exa. destaca algum?
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Chegou a minha vez, e estou falando do

Senador José Agripino e do Senador Fernando Bezerra. Peço votação em separado dos
Destaques nºs 01437 e 01430.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Senadora Serys Slhessarenko.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Retiro.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Senador Sibá Machado.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Peço remanejamento do Destaque nº 443 para o

Destaque nº 442.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Tadeu Filippelli.
O SR. DEPUTADO TADEU FILIPPELLI - Destaque nº 1.577.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Senador Valdir Raupp.
O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Destaques nºs 324, 326, 327 e 329.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Vander Loubet. (Pausa.)
Deputado Vignatti. (Pausa.)
A Deputada Laura Carneiro quer fazer uma correção.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tenho de separar o destaque, porque é do

Deputado João Mendes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Qual é o número?
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Destaque nº 1848.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Virgílio Guimarães. (Pausa.) Só os

aprovados.
Já foram propostas algumas alterações quanto aos destaques do Deputado Pedro

Novais.
Deputado Wagner Lago. (Pausa.)
Deputado Wellington Roberto.
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O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - O Deputado Jovair Arantes, sempre
muito competente, conta com a assessoria da nossa querida Myrna.

Apresento os Destaques nºs 228, 257, 316 e 1.523, da Comissão de Agricultura.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Confirmando: Destaques nºs 228, 257, 316

e 1.523.
Deputado Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Destaques nºs 241, 242, 243, 244 e 245,

todos da Comissão de Agricultura.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Destaques nºs 847 e 842.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Remanejamento de um para o outro?

Destaque nº 847 aprovado, e Destaque nº 842 aprovado parcialmente.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Os dois foram aprovados. Solicito

remanejamento de valor de um para outro.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Destaque nº 832, da Comissão de

Educação do Senado Federal, Destaque nº 833, da bancada do Centro-Oeste, e Destaque nº
835, da bancada do Distrito Federal.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Conferindo, Deputado Wasny de Roure:
Destaques nºs 832, 833, 835.

Deputado Welinton Fagundes. (Pausa.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Deputado Jovair Arantes, uma dúvida.

Apenas para saber se aquele destaque foi para resolver o problema da FIOCRUZ. O
Destaque nº 199 tem de ser votado em separado, ou já está resolvido? Está por escrito, mas
não sei se falei isso.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Vamos deixar separado. Portanto, Destaque
nº 199 separado.

Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, Sr. Relator, peço votação

em separado para o Destaque nº 114, da Universidade Federal da Paraíba, e gostaria de
chamar a atenção do Relator para o assunto.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Depois V.Exa. terá oportunidade de chamar
a atenção do Relator.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Destaques nºs 222, 226 e 157.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Confirmando: Destaques nºs 114, 222, 226

e 157. Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Votação em separado dos Destaques nºs 818,

806, 812 e 805.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O.k., Sr. Presidente, está terminado o

trabalho.
Alguém tem alguma correção a fazer? (Pausa.)
O Deputado Pedro Novais está pedindo a palavra.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Eu gostaria que fosse votado em separado o

Destaque nº 009, que esqueci de mencionar antes.
(Não identificado) - Sr. Presidente, quero apenas solicitar a retirada do pedido de

votação em separado do Destaque nº 1.135, por favor.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, eu gostaria neste momento de

consultar o Plenário. Há sessão do Congresso Nacional marcada para as 15h. Consulto o
Relator-Geral sobre o tempo previsto para as discussões e a aprovação, se for o caso —
espero que sim —, dos destaques.

Faço esta consulta antes de me dirigir ao plenário e tomar as providências
preliminares para que o andamento da sessão não seja prejudicado.

O SR. DEPUTADO LUIZ COUTO - Sr. Presidente, quero fazer uma reclamação e uma
solicitação de reparação daquilo que foi retirado.

Ontem à noite, eu e o Deputado Domiciano Cabral estivemos no Comitê de Emendas.
Estavam presentes o Relator, Deputado Virgílio Guimarães, e Deputado Jovair Arantes,
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além do Deputado Ricardo Barros, que anotou solicitação que fizemos para a Emenda nº
114, em favor da Universidade Federal da Paraíba. Foi-nos assegurado que haveria um
acréscimo de R$2 milhões. Para nossa surpresa, tanto no primeiro relatório como no texto
alterado está indicado zero. Essa alteração, repito, nos foi assegurada, mas hoje verificamos
que não consta sequer 1 centavo para a Emenda nº 114, de autoria do Deputado Wilson
Santiago. Fui eu quem indicou essa emenda para a Universidade Federal da Paraíba.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Registrada a reclamação,
proponho a votação em globo dos destaques, por tipo de parecer, com exceção dos
destaques já enumerados pelos respectivos autores para votação em separado.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, quero acrescentar o Destaque nº
997.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sérgio
Guerra.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, estamos próximos do horário
de voltar para nossos Estados. Logo não haverá mais aviões disponíveis. Os procedimentos
regimentais estão sendo cumpridos. Foram lidos os destaques que terão votação em
separado. Cabe-nos proceder à votação desses destaques da forma mais eficiente e objetiva
possível, caso contrário nem vamos chegar a um resultado, nem teremos condições de
retornar às nossas bases.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador, estamos votando
simbolicamente aqueles que não foram destacados.

Em votação, na Câmara dos Deputados, a proposta de votação em globo, por tipo de
parecer, com exceção dos destaques já enumerados pelos autores para votação em
separado.

Os Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada no Senado Federal.

 O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, o Deputado Luiz Couto alega
que não foi cumprido entendimento feito conosco no Comitê de Emendas. De fato, houve
alguns problemas técnicos, que abrangeram demandas não só dos Parlamentares que já se
manifestaram aqui. Não é, porém, o caso da Paraíba. Quando o Deputado Luiz Couto esteve
no Comitê, com outro colega, dissemos a S.Exas. que Senadores e Deputados haviam
apresentado, separadamente, diferentes pleitos, e que não tínhamos condições de atender a
todos individualmente. Pedimos então que reunissem a bancada da Paraíba para deliberar
sobre a distribuição dos recursos entre os Parlamentares.

Assim como o Deputado Philemon Rodrigues, outros pediram ao Relator-Geral que
atendesse a seus pedidos, então tivemos de repartir o dinheiro entre os Parlamentares.

Portanto não há erro do Comitê, mas, sim, falta de atendimento da bancada, que não
deliberou sobre as demais matérias.

O SR. DEPUTADO LUIZ COUTO - Acontece que eu recebi zero. A partilha foi zero
para mim.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passaremos agora aos destaques
com parecer pela aprovação integral.

Em votação na Câmara dos Deputados o parecer do Relator-Geral pela aprovação
integral dos destaques.

Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o parecer com aprovação parcial do Relator.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
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Em votação no Senado Federal.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o parecer do Relator-Geral pela rejeição.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria não vai ao Senado Federal.
Vamos iniciar a votação dos destaques.
Conforme já informou o Relator, não há dinheiro para maiores larguezas. Peço aos

autores que, ao justificar o destaque, sejam o mais rápido possível, para aprovarmos este
Orçamento ainda hoje.

O Senador Aelton Freitas retirou os destaques.
Tem a palavra, pela ordem, o Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, a primeira chamada foi feita

pela ordem alfabética. Peço a V.Exa. que esta segunda chamada seja feita pela ordem dos
destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Pedro Novais, fizemos
esta lista de acordo com a chamada. Para desmontá-la teremos um trabalho terrível, vamos
perder tempo. Peço a compreensão de V.Exa.

Com a palavra o Deputado Amauri Robledo Gasques.
O SR. DEPUTADO AMAURI ROBLEDO GASQUES - Sr. Presidente, retiro o meu

destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Retirado o Destaque nº 407, do

Deputado Amauri Robledo Gasques.
Com a palavra o Senado Amir Lando.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.

Deputados, o Destaque nº 109 trata de recursos para o Ministério Público Federal,
instituição essencial à função jurisdicional. Expandem-se a cada momento as Juntas, as
Varas da Justiça Federal, e é essencial a presença de Procurador de Justiça. Essa
ampliação corre concomitantemente. É apelo que faço, para que o Ministério Público possa
desempenhar sua função.

O Destaque nº 240 visa aportar recursos ao TSE. No ano que vem haverá eleições
municipais, e todos sabemos os gastos que elas demandam. Haverá necessidade de
aquisição de urnas eletrônicas. A emenda inicialmente proposta obteve recursos na ordem
de R$12 milhões. Por intermédio de destaque que ofereci obtive mais para o TSE: R$13,5
milhões. É evidente que é insuficiente, pois a ordem de grandeza ultrapassa mais de R$100
milhões. Por isso peço a V.Exa. que se sensibilize e, se possível, realize maior aporte de
recursos. Desde já agradecemos a V.Exa. em nome do TSE.

Emenda nº 419. Trata-se da implantação de núcleos de esporte na faixa de fronteira
do Estado de Rondônia. São recantos remotos. Nossa juventude precisa do esporte,
sobretudo como blindagem contra as drogas, de fácil acesso na fronteira Brasil—Bolívia.

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

André Luiz.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, vamos votar um por um...
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Amir Lando, V.Exa.

esqueceu o Destaque nº 486. (Pausa.) Foi retirado.
Com a palavra o Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

para ser extremamente objetivo, reafirmo o que disse anteriormente: não disponho de
recursos adicionais.

Considero de extrema relevância os destaques apresentados pelo Senador Amir
Lando: um deles trata do reforço de dotação de recursos para o Ministério Público Federal e
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outro para o Tribunal Superior Eleitoral. Todos sabem que há necessidade de adquirir novas
urnas eletrônicas para substituição das antigas, já obsoletas.

O Tribunal tinha a expectativa de receber 114 milhões de reais, mas não dispomos
desses recursos. Fizemos o melhor esforço possível. Conseguimos oferecer dotação razoável:
R$30 milhões, para, pelo menos em parte, substituir as atuais urnas.

Não dispondo de recursos adicionais. Portanto, que não há como atender à demanda
do Senador Amir Lando no sentido de suplementar os recursos das duas emendas
destacadas.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, a Oposição vai ser solidária
com o Líder do Governo e acompanhá-lo na votação dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é contrário.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada a rejeição, contra o voto do Deputado Rodrigo Maia e mais 8 votos

contrários.
Rejeitado.
Com a palavra o Deputado André Luiz.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, o destaque que encaminhei é

relativo à área de saúde no Estado do Rio de Janeiro, setor em que a Baixada Fluminense
tem passado grandes dificuldades. Formulei esse destaque para dar melhor qualidade de
vida à população fluminense.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - O Deputado André Luiz solicita recursos

adicionais para sua emenda, pelas mesmas razões de sempre. S.Exa. sabe do apreço que
tenho pelo nobre Deputado e pela bancada do glorioso Estado do Rio de Janeiro, mas não
disponho de recursos adicionais. Lamento dar parecer contrário a esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é contrário.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o rejeitam permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado, contra os votos dos Deputados Rodrigo Maia e Laura Carneiro.
(Não identificado) - Sr. Presidente, para acelerar as votações retiro os Destaques nºs

324, 326, 327 e 329.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, proponho que os valores dos

Destaques nºs 892 e 902 sejam creditados no Destaque nº 897, dos trens urbanos.
O Destaque nº 904, que tem total de R$3.750, o Destaque nº 903, de R$1,5 milhão, e

o Destaque nº 900, R$500 mil.
Por último, o valor creditado aos trens urbanos a que V.Exa. se referiu no Destaque

nº 1.855. Esse destaque foi feito também para mudança da terminologia do subtítulo da
emenda. Então, passaria o 1.855, na totalidade, para o 1.897, que foi o destaque
apresentado para os trens urbanos. É questão de adequação.

(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há discussão.
Com a palavra o Relator.
(Não identificado) - Sr. Presidente, O Relator já disse que não há recurso. Vamos

votar em bloco.
 (Não identificado) - Um dos destaques citados diz respeito à emenda do Deputado
Inocêncio Oliveira, de Pernambuco.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Mas, regimentalmente, temos de
ouvir o autor, e o Relator tem de dar o parecer. É questão também de respeito aos membros
da Comissão.

Concedo a palavra ao nobre Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, um dos destaques que está

sofrendo movimentação, transferência de recursos, foi aprovado pelo Deputado, para
emenda no Estado de Pernambuco, de iniciativa do Deputado Inocêncio Oliveira.

(Não identificado) - ...aqui no relatório.
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O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Deve haver algum erro. Enfim, o projeto é do
Deputado Inocêncio Oliveira, em Pernambuco. Não podemos concordar com isso.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Nós, a bancada do PFL, não podemos aceitar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Qual é o destaque, Senador?
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Destaque nº 904.
(Não identificado) - O Destaque nº 904 está aqui em meu nome. Deve estar havendo

algum erro.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - O destaque de autoria do Deputado Inocêncio

Oliveira pede para dobrar o valor e não para rejeitar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
(Não identificado) - Foram aprovados para o Estado de Pernambuco, não para o

Estado do Ceará.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Os destaques apresentados pelo nobre

Deputado se referem à necessidade de suplementação de recursos para essas emendas. Não
é isso, Deputado?

(Não identificado) - Não.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Só para que eu entender melhor...
(Não identificado) - Os Destaque nº 892 e 902 transferem a totalidade de recursos

para o Destaque nº 897; o Destaque nº 855 se concentra no Destaque nº 897.
O Destaque nº 904, que está no relatório que recebi e no relatório anterior, que foi

alterado, é relativo a projeto de irrigação do Ceará, que estamos inserindo. Não há problema.
Só precisamos achar o erro.

(Não identificado) - Do Ceará, não. O projeto é de Pernambuco.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Recurso nº 3.750, nobre

Deputado, é da bancada de Pernambuco: “Apoio e estruturação de unidades e atenção
especializadas em saúde, Estado de Pernambuco".

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, enquanto o Deputado
Bismarck Maia faz isso, V.Exa. poderia ir adiantando.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O ideal seria consertar a questão do

Deputado Bismarck Maia. Deve ser um erro de número. Enquanto isso, vamos vendo outra
questão. Não há de ser de Pernambuco, gente, pelo amor de Deus.

(Não identificado) - Já está provado que é de Pernambuco.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É um erro deles.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Não se pode mexer na emenda do Deputado

Inocêncio Oliveira de jeito nenhum. Deputado Bismarck Maia, se for para trocar, é dentro do
mesmo partido. Vamos trocar de partido, pelo menos.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, pela ordem. Parece -me que há
um erro apenas de formalidade. Sugiro, então, que os técnicos resolvam o problema e que
passemos a votar outro requerimento.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Exatamente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Na condição de Relator, sugiro que a

Consultoria Técnica examine a proposta e a pretensão do Deputado, para que nos
pronunciemos à luz da boa informação técnica e da boa norma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Apenas para mudar a direção da
emenda. S.Exa. fez uma emenda do Ceará, mas é Pernambuco.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas não era o objetivo, gente. Pelo amor
de Deus!

(Não identificado) - Os outros destaques estão o.k., então, Sr. Presidente?
(Não identificado) - Não há dúvida.
(Não identificado) - Os outros destaques estão o.k., então. Fica pendente somente o

Destaque nº 904.
(Não identificado) - Fica não.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A questão do Deputado

Bismarck Maia será resolvida adiante.
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Com a palavra o Sr. Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, este destaque

remaneja emendas do mesmo autor. Trata-se de emenda da bancada da Região Sul. Por
erro, houve inversão das duas destinações de recurso, invertendo a aplicação. Eram
destinados R$6 milhões a um item e R$4 milhões a outro. Foi feita uma inversão. O objetivo
deste destaque é simplesmente ajustar internamente, dentro do mesmo valor. O Sr. Relator
já tem conhecimento. A bancada de Santa Catarina, aqui representada, apóia. Na realidade,
pretende-se voltar àquilo que foi acordado entre as bancadas da região Sul, motivo pelo qual
apresentamos esse destaque e pedimos sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, indago ao Deputado Eduardo

Sciarra se há apoiamento dos Líderes das bancadas estaduais dessa região.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sem dúvida, e gostaríamos de ter também

o apoio do Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Havendo esse apoiamento, a alteração

proposta tem parecer favorável deste Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Deputado

Francisco Dornelles.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o Deputado Francisco

Dornelles deixou a indicação por inscrito. Na verdade, trata-se de remanejamento. V.Exa.
poderá votar em bloco 3 destaques de saída: o de nº 1758, do Deputado Francisco
Dornelles, e os de nºs 204 e 229, que são meus. Os recursos alocados...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Francisco Dornelles
pediu destaque apenas...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Está por escrito.
O Destaque nº 1.758, que alocava R$3,750 milhões para os trens urbanos do Estado

do Rio de Janeiro, e o Destaque nº 204, que alocava R$3 milhões para São Gonçalo,
portanto, R$6.750.000 são transferidos para o Destaque nº 229, drenagem da Baixada
Fluminense, acordo de toda a bancada, no sentido de ampliar os recursos para uma região
tão importante para nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Indago à Deputada Laura Carneiro se há o

apoiamento da maioria da bancada do Estado Rio de Janeiro para proceder a essa alteração.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Nobre Relator, há apoiamento de todos os

Srs. Coordenadores e de todos os Deputados desta Comissão. Todos os Deputados que estão
em Brasília participaram da negociação. Foi absolutamente consensual, na bancada, na
medida em que, na semana passada, realizamos reunião para alocar o maior número de
recurso possível para a Baixada Fluminense.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Não tenho dúvida, até porque conheço a

bancada do meu Estado, de que a maioria apóia isso. Mas o correto seria termos um
documento subscrito por ela, ou isso poderá suscitar, em outras circunstâncias, como no
passado, divergências na bancada.

Proponho que aprovemos a alteração e que, no menor prazo possível, com a
retomada dos nossos trabalhos, que a bancada do Rio de Janeiro nos ofereça documento
que comprove o apoio da maioria a esta mudança, para formalizar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Seria importante que todos formalizassem,
o Coordenador está a meu lado. Os destaque são de minha autoria. O Deputado Francisco
Dornelles assinou junto. Aqui estão os Deputados André Luiz, do PMDB, Eduardo Cunha,
Luiz Sérgio, Elaine Costa, Almir Moura e V.Exa. Enfim, a bancada inteira, como disse, 10
representantes.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Como disse, Deputada Laura Carneiro, confio
plenamente em V.Exa. e na bancada do Rio de Janeiro, mas faz parte da boa norma que se
formalize a concordância.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos em votação.
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O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, o Relator está coberto de
razão. Estamos na Comissão de Orçamento. Sugiro a S.Exa. que redija ofício requerendo a
juntada desse documento, para se proteger. A Comissão o aprovará e V.Exa. determinará,
de forma tempestiva, o que considerar mais interessante.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, a bancada mineira, que

tenho a honra de coordenar em Brasília — o Deputado Narcio Rodrigues a coordena em
Minas Gerais —, teve um problema, fácil de ser corrigido, na mesma linha do Rio de
Janeiro.

Apresentamos emenda cuja modalidade era 99 e, por uma razão ou outra, na
transcrição, ficou modalidade 40. Sabíamos que a modalidade 40 é de difícil execução em
um ano de eleições municipais. Gostaríamos de restaurar a modalidade 99. Trata-se de
emenda para a CODEVASF.

Peço que o procedimento adotado em relação ao Rio de Janeiro seja estendido a
Minas Gerais. Se V.Exa. facultasse, faríamos o mesmo: eu encaminharia, na condição de
coordenador da bancada mineira, e, posteriormente, agregaríamos a assinatura de no
mínimo dois terços dos Parlamentares, para que a modalidade pudesse ser corrigida.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - O Deputado Virgílio Guimarães tem a

concordância deste Relator, com a condição proposta por S.Exa. de que, posteriormente,
será encaminhado documento subscrito por dois terços da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Senador
Geraldo Mesquita Júnior.

O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Sr. Presidente, volto ao tema da
permuta. O valor do Destaque nº 431, aprovado pelo eminente Relator, Jorge Bittar, é de 3
milhões de reais. Estou propondo permuta com o Destaque nº 433, ou seja, não haverá
alteração de valor, apenas será remanejado para emenda de outro destaque. Repito, estou
propondo que destinemos o recurso aprovado para o Destaque nº 431 para o nº 433, que
contempla a Emenda nº 71020005.

Com relação ao voto em separado, o Destaque nº 422 contempla emenda que propõe
recurso para o trecho da BR-364 Sena Madureira—Cruzeiro do Sul, no valor de 35 milhões,
e o Destaque nº 425 propõe recurso para o trecho da BR-317 Assis Brasil—Rio Branco,
divisa do Acre com o Amazonas.

Submeto ao plenário os 2 destaques, pedindo compreensão ao nobre Relator e
atenção ao Plenário, para que os aprovemos. Isso significará tirar populações inteiras do
interior do nosso Estado do completo isolamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Meu caro Senador, indago-lhe se é correta

nossa interpretação: V.Exa. pretende, com os Destaques nºs 422 e 425, ampliar os recursos
dessas respectivas emendas?

O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Deputado, as emendas foram
rejeitadas por V.Exa. no relatório. Proponho que recursos sejam alocados para esses 2
trechos, um da BR-317 e outro da BR-364.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Nesses 2 destaques, reitero o que já disse: há
absoluta insuficiência de recursos. Sei da relevância desses investimentos, mas
lamentavelmente não disponho de recursos adicionais.

Quanto aos Destaques de nºs 431 e 433, propõe V.Exa., pelo que pude compreender,
a transferência dos recursos integrais. Na verdade, está propondo o cancelamento da
aprovação do Destaque nº 431, pela transferência integral dos recursos da emenda
abrangida pelo Destaque nº 431 para a emenda...

O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Deputado, esse destaque teve
aprovação parcial no valor de 3 milhões de reais. O que proponho é que esses recursos
sejam remanejados do Destaque nº 431, aprovado, para o Destaque nº 433, rejeitado,
correspondente à Emenda nº 71020005. Não haverá alteração nenhuma de valores. (Pausa
prolongada.)
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, percebo que muitos

Parlamentares estão pedindo remanejamento de recursos para atender a emendas.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De emenda não, de destaque.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Registro minha preocupação, porque

poucos Parlamentares são membros da Comissão. Eventualmente, poderão retirar recursos
que são de interesses de outros colegas, sem que tenham oportunidade de se manifestar.

Vou fazer apenas um alerta para que tenhamos o máximo cuidado no atendimento
dos remanejamentos, porque de fato podemos estar incorrendo em grandes injustiças que
não poderão ser reparadas, porque os Parlamentares que não estão presentes não terão
tempo.

O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - A preocupação do Deputado é
justa.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, deixo registrado que a
bancada do Rio de Janeiro pede remanejamento dos valores do destaque, portanto, o que se
conseguiu de ontem para hoje. Não é da emenda. É o remanejamento dos valores do 1.758,
do 204 e do 229. Sempre do destaque, nunca da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Para ficar claro, acerca da transferência dos

recursos do Destaque nº 431 para o Destaque nº 433, este Relator está de acordo com a
proposição. Trata-se apenas de transferência de recursos alocados aos destaques — do 431
para o 433.

Quanto aos 2 primeiros destaques, nosso parecer é pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o parecer do

Relator, que é contrário em referência ao 422 e ao 425.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer do Relator, que é pela rejeição,

permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria não vai ao Senado.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Senador, não é o de número 422,

mas são os de números 424 e 425 os destaques rejeitados pelo Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - São os de números 424 e 425. E

os de números 431 e 433 referem-se apenas a movimentação.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - É remanejamento do valor

aprovado no destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é favorável.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Ainda temos de votar os Destaques nºs 224 e 229; 199; 1.758 e 229. Os Destaques

nºs 224 e 229 referem-se à transferência de recursos já alocados, de um para outro. O
segundo é sobre a fábrica de medicamentos da FIOCRUZ. O outro é transferência do 1.758
para o 229, não há alteração financeira. A matéria é de autoria da Deputada Laura
Carneiro. Não foi objeto de votação.

O parecer do Sr. Relator é favorável.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, há vários destaques de
remanejamento. Sugiro nos sentarmos com a assessoria para que apresentemos um parecer
global. Assim, votamos de uma vez só. Há vários assessores aqui. O Relator poderia fazer
uma orientação, e faríamos uma só votação. Votaríamos depois, rapidamente, só o que
implicar aumento de receita. Assim agilizaríamos o trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Gilmar
Machado, essa sugestão realmente facilita o encaminhamento dos trabalhos, mas os
Deputados pediram votação em separado. É direito de todos.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, ouvi o Líder do Governo no
Congresso Nacional avisar que haverá sessão do Congresso Nacional às 15h. São 14h41min.
Quantos destaques restam para serem votados? Haverá tempo para concluirmos a votação?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há muitos destaques para serem
votados.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, a proposta do Deputado Gilmar

Machado vem ao encontro do desejo de todos de dar mais celeridade ao processo de votação.
V.Exa. poderia consultar os Parlamentares que têm destaques de texto ou de adequação e
solicitar-lhes que procurem a assessoria. Depois de acertado tudo, aprovaríamos em globo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Compreendo a preocupação de
V.Exa. O que pode ser feito é apelo aos Srs. Parlamentares que têm propostas que envolvem
aumento de recursos. Já que o Sr. Relator declarou que não há recursos, apelaríamos para
que retirassem os destaques. Mas o próprio Deputado José Rocha é o primeiro a não
concordar com isso. Assim, vamos continuar como estamos.

Tem a palavra o nobre Deputado Geraldo Resende. (Pausa.)
S.Exa. retirou. (Palmas.)
Destaque nº 1532, de minha autoria. Também o retiro. (Palmas.)
Tem a palavra o nobre Relator, para oferecer parecer ao destaque do Deputado

Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Pelo que pude compreender, o Deputado

Bismarck Maia nos apresenta a seguinte situação — peço-lhe que confirme: há emenda do
Estado do Ceará e S.Exa. apresentou destaque a ela, o de número 19. Ele foi atendido, mas,
por algum problema, os recursos foram alocados a uma emenda do Estado de Pernambuco.
É isso?

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Veja bem: apresentei todos os destaques e
todas as emendas de zero a 19. Foram alocados recursos. Li o Relatório de V.Exa., tanto o
apresentado de manhã, quanto o apresentado à tarde. Somei os valores consignados ao
Estado do Ceará: totalizam 21 milhões. Então, tenho 21 milhões. Tirando esses 3 milhões e
700 mil, o Estado vai ficar com cerca de 17 milhões. Tenho certeza de que Pernambuco é
para ser atendido — e é isso o que eu quero —, mas quero saber como seremos atendidos
nessa parte.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sugiro que os integrantes do Comitê de
Emendas avaliem a situação. Deputado Eduardo Sciarra, sugiro que V.Exa. e os Deputados
Ricardo Barros e Claudio Cajado examinem a questão, para verificar o que ocorreu e que
decisões tomar em relação a essa matéria.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Relator, assim o Ceará perde e volta para
17 milhões. E tem direito a 21 milhões. O Estado não pode perder isso.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, peço a palavra para um
esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra. O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, recebeu recursos um projeto em
Pernambuco de iniciativa de vários Parlamentares pernambucanos, entre eles o Deputado
Inocêncio Oliveira, que esteve nesta Comissão várias vezes pedindo apoio para o projeto.
Para nós, a solução do problema levantado pelo Deputado Bismarck Maia tem de ter origem
no Ceará, e não em Pernambuco. Os recursos pernambucanos são esses, e o projeto
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aprovado foi aquele a que me referi. Não podemos retirar recursos de um projeto com
determinado conteúdo e finalidade para outro, com outro conteúdo e outra finalidade.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Relator, ficarei mais satisfeito com o
atendimento de Pernambuco, o acolhimento da emenda a que se refere o Senador Sérgio
Guerra. É condição sine qua non para a solução do impasse. V.Exa. já delegou aos
Deputados Ricardo Barros e Jorge Bittar a acomodação do Ceará, que perdeu nessa
emenda, pois lhe foi retirada parte do recurso. Só gostaria de saber como podemos
acomodar isso. De fato, queremos que Pernambuco seja plenamente atendido.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Peço aos integrantes do Comitê de Emendas —
Deputados Virgílio Guimarães, Ricardo Barros e demais Deputados — que analisem a
situação do Ceará e emitam parecer a respeito.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado
Helenildo Ribeiro.

O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, o Relator já tem ciência de que o Destaque nº 319, que apresentamos, foi
parcialmente atendido, em 3 milhões de reais. Mas apresentamos outro destaque. O
Orçamento da União contemplou uma obra em Alagoas com 7 milhões de reais — já veio na
proposta orçamentária. Só que foram retirados, na fase dos sub-relatórios, 20% e, depois,
mais 20%. Dessa forma, ela foi reduzida de 7 milhões para 5,2 milhões. Nobre Relator,
V.Exa. tem conhecimento de quão importante é essa obra não apenas para Alagoas, mas,
principalmente, para meu Município, Palmeira dos Índios — vai gerar mais de 2.500
empregos diretos —, e recompôs 20% do que tinha sido retirado. Passou para 5, 6 milhões
de reais. A minha proposta é a seguinte. Ela, que dispõe de 5,6 milhões, passa a dispor dos
7 milhões de reais, sendo 1,4 milhão retirado exatamente do Destaque nº 319, já aprovado,
do qual também sou autor. A propósito, é bom que seja lembrado que esta retirada é
parcial, para que não sejam retirados os 3 milhões do Destaque nº 319, mas apenas 1,4
milhão, para o Destaque nº 317, o que recompõe os 7 milhões que constavam na proposta
orçamentária.

É apenas o que solicito.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr.

Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, a proposta que o nobre

Deputado faz por intermédio desses destaques é semelhante a outras de que já tratamos
aqui. Na verdade, estamos falando de se realocarem, parcialmente, recursos para o
atendimento a destaques, no sentido de completar uma das dotações destacadas pelo nobre
Deputado.

Meu parecer é favorável à proposição de S.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto do Sr. Relator é favorável

à reivindicação do Sr. Deputado.
Submeto seu parecer à votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, retiro o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Humberto Michiles

retira o destaque.
Com a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, serei breve.

Minha proposta é que seja retirado 1 milhão de reais de um para outro destaque, ambos de
minha autoria. Pergunto à assessoria o número do destaque. (Pausa.) Do Destaque nº 1.413
para o Destaque nº 1.538. Trata-se de algo muito simples.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr.
Relator.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, a proposição do Deputado João
Leão, semelhante às anteriores, trata de realocar recursos de atendimento a destaques por
parte deste Relator, com o que concordo plenamente.

Meu parecer é favorável à proposição de S.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é favorável.
Em votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Concedo a palavra ao Sr. Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Relator, solicitei a V.Exa. que remanejasse os

recursos aprovados no Destaque nº 166, no valor de 3 milhões de reais, para atender ao
Destaque nº 211, de que já possui cópia, Emenda nº 71280016, com 500 mil reais, e
Destaque nº 213, que será contemplado com mais 2,5 milhões de reais. Estou retirando 3
milhões de reais desse destaque que já foi aprovado para contemplar esses outros 2. Trata-
se apenas de remanejamento.

Aproveito a oportunidade para lembrar um detalhe. Aqui, há o Destaque nº 219, de
minha autoria, que trata do remanejamento de dotações internas, sobre o qual, parece-me,
funcionários do PRODASEN já conversaram com V.Exa. Acredito que foi o Senador Romeu
Tuma quem falou com V.Exa. sobre esse destaque. Penso que, por lapso da Assessoria, ele
não foi atendido. Com base nas informações que obtive do Senador Romeu Tuma, V.Exa.
deseja atendê-lo.

Para finalizar, refiro-me às urnas eletrônicas, embora V.Exa. já tenha dado
explicações a esse respeito, para que o Ministro Sepúlveda Pertence fique sabendo que tratei
do assunto, já tratado pelo Sr. Relator, no Destaque nº 214, de minha autoria.

São esses os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador João Ribeiro, a que se

referem os Destaques nºs 214 e 219?
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - A pleitos eleitorais nacionais. Dizem respeito a

questão a que o Relator já respondeu: disse que não há recursos para atendê-los, porque já
foram atendidos com 30 milhões de reais, embora tenham sido solicitados 108 milhões.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre
Relator.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - A primeira proposição, nobre Senador João
Ribeiro, visa remanejar recursos do Destaque nº 166 para distribuí-los aos Destaques nºs
211 e 213, na proporção apresentada neste texto que V.Exa. encaminhou. Neste particular,
manifesto total concordância, e meu parecer é favorável.

No que respeita à proposição do PRODASEN, oficializada e que deseja remanejar
recursos internos, nosso parecer também é favorável.

Por fim, no que diz respeito aos recursos para a aquisição de novas urnas eletrônicas
pelo TSE, por absoluta insuficiência de recursos, meu parecer é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Sr. Relator é
favorável ao remanejamento de dotações orçamentárias dos Destaques nºs 166, 211 e 213,
entre outros.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O parecer é contrário ao Destaque nº 214 e favorável ao Destaque nº 219.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O parecer é contrário ao Destaque nº 214, que se refere ao TRE.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o rejeitam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado.
Este parecer não vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Com a palavra o Deputado João

Grandão. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado José Borba. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado José Carlos Elias. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado José Divino. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado José Rocha, para defender seu destaque
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, estou

nesta reunião desde ontem e não arredarei o pé até que se conclua a aprovação deste
Orçamento, que espero seja o mais equânime possível.

Sr. Presidente, vou me referir ao Destaque nº 744, que diz respeito à Emenda nº
60030001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, que
propõe aumento de recursos para os pleitos eleitorais, tendo em vista que o Orçamento não
contempla os recursos necessários e indispensáveis para que sejam realizados no próximo
ano, dentro das necessidades do Tribunal Superior Eleitoral. Realmente, os recursos
indispensáveis para que aquela corte realize os pleitos foram muito reduzidos. Por isso,
apelo ao Relator-Geral para que acolha, mesmo que parcialmente, o destaque, a fim de
aumentar os recursos indispensáveis para o TSE. É o Destaque nº 744.

O Destaque nº 1.512, referente à Emenda nº 3255, trata da restauração da malha
rodoviária do Estado da Bahia. Os recursos advindos do Orçamento do Executivo foram
cancelados, prejudicando sensivelmente a programação de restauração da malha rodoviária
federal do Estado.

O Destaque nº 1.513, rejeitado pelo Sr. Relator, diz respeito à conclusão da BR-116,
trecho Euclides da Cunha—Ibó, rodovia importante não só para a Bahia, mas para o País.
Tenta-se alocar recursos há vários anos para sua conclusão. Há prejuízo para a conclusão
dessa rodovia, que vem se arrastando há muito tempo. Não sendo concluída mais
rapidamente, encarece. A cada ano, há problemas de reposição e alocação de recursos para
trechos que se deterioram devido a falta de continuidade das obras. Portanto, apelo ao Sr.
Relator para que atenda a esses 2 destaques.

Outro destaque da maior importância, principalmente para conhecimento do Sr.
Relator, é o de nº 1.682. Quem mora no Rio de Janeiro sabe da importância do metrô para a
cidade. Entendemos que o metrô também é importante para Salvador. A obra está
praticamente paralisada por falta de liberação de recursos. Mas, estranhamente, o relatório
a contempla com apenas 3,750 milhões, recursos insuficientes para, talvez, 15 dias de
trabalho contínuo.

Apelo ao Relator para que reveja essa questão do metrô de Salvador. Não podemos
deixar de dar neste Orçamento a importância que o metrô de Salvador merece, tendo em
vista que outros projetos que poderiam até ser realocados não o foram devido a uma
distorção. O metrô de Salvador merece a atenção não só desta Comissão, mas também do
Governo Federal, para que, assim, suas obras tenham continuidade, uma vez que,
paralisadas, causam prejuízos para o Erário.

Outra obra importante é a que diz respeito ao Destaque nº 1.691, referente ao
Ministério de Integração Nacional: a construção de barragem muito importante para uma
das regiões mais áridas do nosso Estado, no Raso da Catarina. Desejamos que o Relator
acrescente mais 1,5 milhão, tendo em vista que os recursos alocados são diminutos para
que a obra seja concluída. Sua finalização é importante principalmente neste momento em
que a Bahia passa por uma das maiores crises nesses 20 anos de seca inclemente, que leva
a dificuldades para o abastecimento humano e animal.
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Estamos tendo prejuízos na economia baiana em função dessa grande estiagem que
está ocorrendo.

(Não identificado) - Permite-me um aparte, Deputado José Rocha?
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Não existe aparte em discussão de

destaque. Apenas o autor pode intervir.
V.Exa. já terminou, Deputado José Rocha?
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Não.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Peço a V.Exa. que conclua.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Solicito votação em separado para os Destaques

nºs 1.682 e 1.691.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Chamo a atenção do Plenário para que

agilizemos as discussões. O Relator já explicou que não dispõe de recursos adicionais. Se
ficarmos fazendo discurso, não chegaremos a lugar algum. Peço a compreensão do Plenário,
para que agilizemos os trabalhos. Concederei no máximo 3 minutos para que cada inscrito
defenda seus destaques.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço votação em separado
também para o Destaque nº 744.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Lembro ao Relator que o Comitê de

Emenda decidiu que é preciso afinar a questão relacionada ao Ministério da Integração
Nacional num montante de 1,5 milhão.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Srs. Parlamentares, ouvi com atenção a

exposição do Deputado José Rocha e reafirmo a absoluta insuficiência de recursos. Por isso,
meu parecer é pela rejeição dos Destaques nºs 744, 1.512, 1.682.

Quanto ao Destaque nº 1.691, solicito ao Deputado Eduardo Sciarra que reúna a
Comissão, para esta oferecer um parecer sobre a matéria, já que parece que houve uma
imprecisão quanto à questão.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - O ilustre Relator aguarda um parecer
do Comitê de Emendas em relação ao Destaque nº 1.691. Os demais estão rejeitados.

Submeteremos a votos os Destaques nºs 1.682, 1.512, 1.513 e 744, com parecer pela
rejeição do Sr. Relator.

Votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa)
Rejeitados.
Não vão ao Senado Federal.
Quando tivermos uma posição do Comitê de Emendas, voltaremos ao Destaque nº

1.691.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, sugiro aos companheiros de

bancada ainda chamados que queiram propor algum tipo de remanejamento que venham
até a assessoria e discutam os pontos duvidosos. Assim, quando chegar sua vez de falar, o
remanejamento estará tecnicamente acertado.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - A sugestão do Deputado Jovair
Arantes é importante para agilizar os trabalhos.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - No caso de pedido de verificação de

quorum, em que momento ele deve ser feito?
O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Pediria a V.Exa. que não o fizesse.

Caso deseje, ele deve ser feito no momento da votação.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Antes ou depois de o resultado ser

anunciado?
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O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Depois de anunciado o resultado.
Com a palavra o ilustre Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Relator, dentro do limite destinado ao Piauí,

negociamos 2 destaques com o Comitê de Emendas que não foram incluídos no relatório
como havíamos acordado. Um deles é o Destaque nº 031, que destinava R$3 milhões, e no
relatório só veio R$1,5 milhão. O outro é o Destaque nº 658, também de R$3 milhões, e
nada apareceu no relatório. Esses destaques de votação em separado visam repor aquilo que
foi acertado com o Comitê de Emendas e não apareceu no relatório. Se porventura houver
alguma dúvida, peço que os submeta à consideração do Comitê de Emendas.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Ribeiro) - Com a palavra o ilustre Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputado Júlio Cesar, como em outras

circunstâncias que envolvem dúvidas sobre aquilo que foi ajustado com o Comitê de
Emendas, evidentemente não posso pronunciar-me sem solicitar ao Comitê de Emendas que
aprecie a questão levantada por V.Exa. acerca desses 2 destaques, dado que houve hoje
alguns desajustes na elaboração do relatório. Mas quem acompanhou de perto todos os
entendimentos e avaliou a alocação de todos os recursos precisa pronunciar-se sobre o
assunto.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Apenas quero subsidiar o ilustre Deputado

Roberto Balestra, que fez uma pergunta. O art. 29, § 2º, do Regimento Comum, diz: “No
curso da sessão, verificada a presença de Senadores e de Deputados em número inferior ao
mínimo fixado no art. 28, o Presidente encerrará os trabalhos ex-officio ou por provocação de
qualquer Congressista”.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, já que o nobre Relator pediu

ao Comitê de Emendas que encaminhe essas questões, aproveito para pedir aos Deputados
Júlio Cesar e José Rocha que se reúnam agora com o Comitê de Emendas na Presidência
desta Comissão. Já avaliamos a questão de Pernambuco e apresentaremos ao Relator nosso
parecer.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Relator, faço apenas uma ressalva.
Chegamos a um denominador comum. Agora, é preciso fazer o remanejamento que seria
feito naquela outra emenda. Gostaria de fazer exatamente no Destaque nº 1.139, que está
na bancada do Ceará, com o nome do Deputado Paulo Kobayashi, e completa exatamente
R$1.875.000,00.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O assunto está na alçada do
Comitê de Emendas.

Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, vou fazer a retirada do

Destaque nº 239, que é um destaque do TSE, igual ao destaque do Senador Amir Lando. O
Relator já deu seu parecer, já foi votada duas vezes, e não seria justo votarmos pela terceira
vez a mesma matéria.

No bloco de Destaques nºs 1.141 e 1.140, vou fazer uma pergunta ao Relator. Trata-
se de um cancelamento feito no orçamento do Rio de Janeiro, na implantação de unidade de
enriquecimento de urânio em Resende. Preciso saber se houve a recomposição no caso do
enriquecimento de urânio para retirar ou não os destaques apresentados.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Quero esclarecer à Deputada Laura Carneiro
que este Relator recompôs todos os investimentos objeto de corte em até 80%, ou seja,
nenhum investimento direto do Governo oriundo do PL encaminhado pelo Governo está
abaixo de 80% do seu valor inicial, inclusive os investimentos na área de enriquecimento de
urânio.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o último destaque é o nº
1.848, a uma emenda individual de autoria do nobre Deputado João Mendes de Jesus.
S.Exa. muda a temática da emenda. Na verdade, é como se fizesse uma nova emenda. Para
que isso seja aprovado, é necessário que V.Exa. coloque em votação, porque nesta fase só se
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poderá alterar a emenda individual do Deputado João Mendes de Jesus se o Plenário acatar,
e S.Exa. alterou-a. A emenda era para o serviço de proteção socioassistencial à infância e à
adolescência e para o Fundo Nacional de Assistência, na unidade orçamentária 55.400-901,
e ele alterou para aquisição de unidade móvel ABC-RJ, na modalidade 50, unidade
orçamentária 36.901, Fundação Nacional de Saúde. É uma alteração inclusive de
Ministério, e, portanto, só com autorização para votação do destaque em separado de
autoria do Deputado João Mendes de Jesus.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputada, a emenda é
individual. Há autorização do autor?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Claro. Foi a assessoria dele que me pediu
isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O autor está presente?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não. O autor esteve presente pela manhã e

deixou o destaque, que nem foi redigido por mim. Só o assinei. Ele pediu que eu o
apresentasse. O nobre Deputado entendeu que os recursos não sairiam no Ministério da
Assistência Social e preferiu alocá-los no Ministério da Saúde.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputada Laura Carneiro, o problema de
mudança da denominação e do destino dos recursos dessa emenda de caráter individual
assemelha-se um pouco a outras questões aqui levantadas. A diferença é que se trata de
realocar recursos de uma emenda que, porém, é de domínio pleno desse Deputado que a
apresentou. Como o Deputado subscreveu o destaque, meu parecer é favorável à alteração.
Parece-me que a intenção do Deputado está clara, não há nenhuma dúvida sobre essa
questão.

Esclareço ainda que, no que diz respeito àquela questão anterior, em que solicitei de
V.Exa. que houvesse um documento com a assinatura de dois terços da bancada, não há
essa necessidade em se tratando apenas de realocação de recursos para destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos
Deputados.

Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Com a palavra o Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, acabei de fazer um

requerimento. Quero dizer o seguinte: no momento em que fui chamado, não havia a
presença de dois terços da bancada aqui. Não tive a preocupação de pedir a manutenção do
dispositivo que havia tido o cuidado de destacar. Uma vez que o precedente foi aberto —
aliás, muito adequadamente — para o Rio de Janeiro, peço também a consideração do
Plenário da Comissão, com a bancada de Minas aqui presente. O Relator já se manifestou.
Quero que o destaque seja reconsiderado e possamos votar e solucionar essa questão sem
maiores problemas. Comprometo-me, Sr. Presidente, a enviar depois a relação dos dois
terços de Parlamentares de Minas fazendo essa solicitação, até porque o pedido original era
de que fosse a modalidade 90, e tenho aqui o apoio da totalidade dos membros da bancada
de Minas que se encontram presentes neste momento. Todos estão de acordo com essa
modificação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Virgílio Guimarães
requer a mudança de modalidade de aplicação de 40 para 99 do subtítulo Apoio ao
Desenvolvimento Integrado Sustentável no Estado de Minas Gerais, unidade orçamentária
CODEVASF. É objeto da Emenda nº 71140004, da bancada de Minas Gerais. Informa
S.Exa. que a referida modificação foi solicitada pelo Destaque nº 24, de sua autoria, o qual
pede que seja considerado. O problema é o seguinte: o Deputado requer que seja anulada a
votação que aprovou o Destaque nº 524 e colocado em votação o destaque para fazer a
modificação.
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A matéria não traz qualquer alteração financeira no Orçamento. Em face disso,
declaro anulada a votação anterior, referente ao Destaque nº 524, e submeto à votação na
Câmara o requerimento do Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Não poderia deixar de ser favorável, Deputado
Virgílio Guimarães. V.Exa. já havia apresentado essa questão, que tem a minha
concordância. Meu parecer é favorável ao requerimento de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara. Os Srs.
Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Atendido o Deputado Virgílio Guimarães.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Relator, meu pleito é em relação ao

Destaque nº 1.657. As alterações foram acordadas com V.Exa. Gostaria apenas que fosse
colocado em votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Senadora Lúcia Vânia, seu destaque foi

acolhido pela Comissão. Segundo V.Exa., houve uma diferença de valores. Recordo-me do
que foi tratado com V.Exa. e do que foi efetivamente alocado, pelo menos no relatório. Vou
pedir ao Comitê de Emendas que também examine essa questão com muito cuidado.

A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Luiz

Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, meu caro Relator, apresentei

uma modificação no Destaque nº 477, retirando o valor de R$3.750.000,00 para a
construção do trecho rodoviário na BR-135, para um projeto da bancada da Bahia, de Apoio
ao Desenvolvimento Local e Integrado, Ações de Desenvolvimento Municipal. Esse projeto é
objeto do Destaque nº 479. Portanto, estou retirando o Destaque nº 477 e transferindo os
recursos para o de nº 479. É fruto de acordo na bancada, e, portanto, tem a aquiescência de
todos os Deputados.

Quero fazer 3 ponderações. Primeiro, quero ratificar as palavras do Deputado José
Rocha sobre a recuperação da Rodovia Euclides da Cunha—Ibó. É uma rodovia que liga a
Região Sul à Região Nordeste do País. É o único trecho que não está pavimentado na Bahia.
Faltam poucos quilômetros para a conclusão da ponte. Essa obra arrasta-se há 2 ou 3 anos.
O Presidente Lula, no início deste ano, disse que ia alocar recursos para sua conclusão, mas
isso não aconteceu. Espero que a obra venha a ser concluída. Os recursos são insuficientes.
Portanto, espero que, com aquelas sobras existentes, V.Exa. possa contemplar algumas
justas reivindicações dos nobres Deputados e Senadores desta Casa.

No que se refere à Hidrovia do São Francisco, foi feito um corte substancial de
recursos. Espero que isso seja recomposto, porque é uma obra fundamental para o
desenvolvimento do meu Estado, assim como é o metrô de Salvador. O Deputado Walter
Pinheiro sabe muito bem da sua importância para Salvador. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Caro Deputado Luiz Carreira, V.Exa. tem uma

proposta de transferir parcialmente recursos de um destaque para outro.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Já foi acordado com a bancada da Bahia. O

valor é de R$3.750.000,00, do Destaque nº 477 para o Destaque nº 479.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Meu parecer é favorável, de forma coerente

com aquilo que foi feito em outras situações hoje apresentadas.
Quanto ao metrô de  Salvador, o pedido já foi acolhido.
Sabemos da importância da recuperação da malha rodoviária federal no Estado da

Bahia e trataremos com a devida atenção esse problema.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quanto ao remanejamento dos

recursos do Destaque nº 477 para o Destaque nº 479, o parecer do Relator é favorável.
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Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Quanto aos Destaques nºs 1.513, 1.483 e 471, o parecer é contrário.
Em votação na Câmara dos Deputados. (Pausa.)
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)
Rejeitados.
Não vão ao Senado Federal.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Machado.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Relator, ambos os destaques são de emendas

que beneficiarão sobremodo o Município de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe. Só
V.Exa. pode resolver esse impasse, porque, em conversas mantidas com o Comitê de
Emendas, senti-me plenamente atendido, mas lamentavelmente o que foi acertado não se
configurou naquele primeiro relatório — somente uma parte — e nesse segundo ficaram
exatamente esses 2 destaques sem serem atendidos. Solicito a V.Exa. o mesmo tratamento
dado ao Deputado Júlio Cesar, à Senadora Lúcia Vânia e ao Deputado José Rocha, ou seja,
após ouvido o Comitê de Emendas, que V.Exa. dê parecer favorável a esses 2 destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Caro Deputado Machado, recordo-me de que

tratei dessa questão de Aracaju com o Prefeito Marcelo Déda. Estranho que não tenha sido
incorporada ao relatório, pois se trata de uma emenda para obras de urbanização em
comunidades carentes no Município de Aracaju. Foi uma demanda apresentada pela
bancada do Estado, pelo ex-Deputado Marcelo Déda, hoje Prefeito. Vou pedir ao Comitê de
Emendas que aprecie essa questão. De fato, ela estava no rol de destaques considerados
importantes pelo Comitê de Emendas.

O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Relator, é importante dizer que, apesar de
divergimos politicamente, eu e o Prefeito Marcelo Déda, acima dos nossos interesses estão
os interesses do Município de Aracaju. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria será submetida ao
Comitê de Emendas.

Com a palavra o Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, já é o quinto ou sexto caso que

vai para o Comitê de Emendas. Assim, vou querer que os destaques da cidade do Rio de
Janeiro também sejam enviados ao Comitê de Emendas. Se ainda há recurso, tem de haver
para todo o mundo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro
Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, Sr. Relator, o destaque de
minha autoria, de nº 986, trata da questão das urnas do TSE. Peço a atenção especial de
V.Exa. para ele.

Apresentei também o Destaque nº 1.004, referente a recursos para a Ferrovia
Norte—Sul. Inclusive em outra oportunidade já mencionei sua importância para o Estado de
Goiás, para a Região Centro-Oeste e para o Brasil. Esse destaque também foi contemplado
com poucos recursos. Gostaria da atenção de V.Exa. para esse destaque.

O Destaque nº 1.025 refere-se à adequação de vias urbanas em Aparecida de
Goiânia. Essa cidade importante do meu Estado, com quase 400 mil habitantes, necessita
muito desses recursos para a pavimentação das vias urbanas.

Por último, o Destaque nº 1.680, da Comissão de Esportes e Turismo, trata de
recursos para o PRODETUR. Mais uma vez, solicito a atenção a V.Exa. para ele, pois não foi
acrescido nenhum valor quando da sua apreciação pelo Comitê de Emendas no fechamento
do Orçamento. Não preciso falar da importância da indústria do turismo para nosso País.

Quanto ao meu destaque que foi atendido, registro que estava com o número da
emenda invertido. Gostaria que V.Exa. providenciasse a alteração para que o Estado de
Goiás não sofresse prejuízo.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr.
Relator.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputado Pedro Chaves, com relação ao último
destaque, que trata de uma retificação do texto para que a emenda não seja prejudicada,
meu parecer é favorável. Com relação aos demais destaques, reconheço a enorme relevância
deles, mas a total insuficiência de recursos impede-me de atendê-los. Portanto, meu parecer
com relação aos demais destaques é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator quanto à
retificação é favorável.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Quanto aos demais destaques, o parecer é contrário.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitados.
Não vão ao Senado Federal.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Relator, peço atenção para o seguinte: dos

destaques do Deputado Virgílio Guimarães, o de nº 2.194 foi considerado prejudicado, por
já ter sido atendido destaque do mesmo teor; apesar de prejudicado, foi atribuído a esse
destaque o valor de R$2.007.600,00. O Destaque nº 2.109 também foi considerado
prejudicado, por já ter sido atendido destaque do mesmo teor; a esse destaque foi atribuído
o valor de R$247.500,00. Ao Destaque nº 2.094, também prejudicado por já ter sido
atendido destaque do mesmo teor, foi atribuído o valor de R$3.110.000,00. Por último, ao
Destaque nº 2.068 foi atribuído o valor de R$15.658,00 reais. Aritmeticamente, portanto,
existem valores indevidamente alocados para esses destaques. Sendo assim, existem valores
a serem utilizados.

Conversei com o Deputado Virgílio Guimarães, que me disse que, se realmente
existem, esses valores podem ser distribuídos. No mesmo instante, pedi a ele que
consentisse que metade desses valores fosse usada para atender a destaques do meu
Estado. Todavia, cuidadoso como sempre sou, procurei a Consultoria para saber se esses
valores existem. Informaram-me que houve erro de digitação ou erro gráfico. Quero que
V.Exa. confirme essa informação. Caso esses valores existam, quero que o acordo feito com
o Deputado Virgílio Guimarães, se V.Exa. concordar, seja atendido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado
Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputado Pedro Novais, estou tomando
conhecimento desse problema apresentado por V.Exa. neste exato momento. Vou solicitar à
Consultoria Técnica informações para que possa pronunciar-me com propriedade sobre o
tema.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Quanto ao Destaque nº 009, do interesse do
Amapá, indago à Secretaria se posso retirá-lo e apresentar um outro do mesmo teor no
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. pode retirar.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Retiro o Destaque nº 009 e reservo-me o direito

de apresentar um de igual teor no Plenário do Congresso Nacional.
Vou aguardar o parecer da Consultoria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - E os Destaques nºs 23 e 29?
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Esses destaques estão dependendo do parecer

da Consultoria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra à Deputada

Professora Raquel Teixeira.
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A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Sr. Presidente, Sr. Relator,
apresentei o Destaque nº 761, em que me junto ao Deputado Pedro Chaves no
fortalecimento dos recursos para a infra-estrutura turística de Goiás, mas chamo atenção
para o Destaque nº 762, porque, embora se dirija em parte a Goiás, representa mais do que
isso. Estamos falando da Ferrovia Norte—Sul, e não só dos Estados de Goiás, Tocantins e
Maranhão. Falamos de um programa de inserção do Brasil na modernidade. Temos de nos
inserir no modal ferroviário se quisermos baratear o custo do escoamento da nossa
produção. Essa ferrovia é de valor inestimável para o País. São 510 quilômetros em Goiás e
700 quilômetros no Tocantins que ainda precisam ser construídos.

Apelo não só para V.Exa., mas também para as bancadas de Goiás, Tocantins e
Maranhão, no sentido de que aprovem esse destaque, porque essa ferrovia é maior que
nossos Estados; é um projeto nacional.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr.

Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputada Professora Raquel Teixeira, reafirmo

o apreço e a consideração que tenho por V.Exa., que se tem destacado em todas as áreas,
sobretudo na educação. V.Exa. hoje demonstra mais uma faceta de sua atuação ao defender
uma obra fundamental para sua Região e o País, a Ferrovia Norte—Sul. Lamentavelmente,
pelas razões que expus anteriormente, ou seja, por total insuficiência de recursos, meu
parecer é contrário a esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é contrário ao
destaque.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado.
Não vai ao Senado Federal.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Renato Casagrande. (Pausa.)

S.Exa. não está presente. Prejudicado.
Com a palavra o Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, durante a

discussão e a análise dos destaques, havia um entendimento com o Comitê de Emendas.
Lamentavelmente, embora praticamente acertado, não tivemos o valor contemplado no
destaque. Então, solicito a V.Exa. que consulte (falha na gravação) 00531, no valor de R$2
milhões. Se isso for possível, aguardo a manifestação do Comitê. Caso contrário, terei que
tomar outras providências. Mas em sendo por V.Exa. assegurada essa oportunidade de o
Comitê voltar a se pronunciar com relação ao acordo que fizemos ontem à noite, aguardarei.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Meu caro Deputado Roberto Balestra,

inicialmente, quero expressar minha admiração pelo seu trabalho. V.Exa. foi um excelente
Relator-Setorial, tendo realizado um brilhante relatório na área de Previdência e Assistência
Social, e contribuiu conosco na busca de recursos adicionais para o desafio do salário
mínimo e a justa remuneração dos aposentados. Considero que a sua atuação foi
fundamental para o êxito de nossa missão como Relator do Orçamento. Lamento que V.Exa.
não tenha encontrado ainda, no diálogo com o Comitê de Emendas, uma solução para esse
problema.

Peço aos Deputados Ricardo Barros, Virgílio Guimarães e outros integrantes do
Comitê de Emendas que dialoguem com o Deputado Roberto Balestra no sentido de
identificar a natureza do problema e verificar se há efetivamente uma possibilidade de
solução.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Rodrigo Maia.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Relator, o problema é apenas a troca da
emenda. O Senador José Agripino pediu-me que representasse sua emenda aqui. O objetivo
é o mesmo. É a da bancada do Rio Grande do Norte: R$3.750.000,00. O Senador Sérgio
Guerra já aceitou, e pedimos que se faça a troca da de nº 1.819 para a de nº 845.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Este Relator está integralmente de acordo com

a proposta do Deputado Rodrigo Maia. Nosso parecer, portanto, é favorável à proposição.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é favorável.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Com a palavra a Deputado Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, Sr. Relator, o Deputado

Renato Casagrande teve que se ausentar, e o destaque que apresentei, representando a
coordenação da bancada, era no sentido de remover uma emenda, que foi aprovada para
mim, para que os recursos sejam alocados na emenda dele. Na emenda, conforme o Relator
Ricardo comunicou a V.Exa., houve um erro, e o valor foi para a emenda de S.Exa., que
aqui, de público, já disse que quer que isso seja remanejado para a minha emenda.

Fiz o Destaque nº 663 a uma emenda da bancada, daquele residual para atender os
índices do Espírito Santo. Sobraram R$2 milhões, que foram alocados para atender o
Deputado Renato Casagrande, já prejudicado, pois não teve nenhuma emenda aprovada.
Nosso objetivo é esse.

Agora, quero dizer a V.Exa. que, estranhamente, algo que me chamou a atenção...
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos dar andamento.
Deputada Rose de Freitas, V.Exa. continua com a palavra.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Relator, estranhamente, as duas

emendas minhas aprovadas foram alocadas em outros destaques. Recorri aos Relatores, ao
Deputado Ricardo Barros, ao Deputado João Leão, ao Deputado José Borba, pedindo uma
explicação. Eles disseram de público, como já disse a V.Exa., que havia um erro técnico.
Desconheço a natureza do erro, mas é possível que tenha havido. Todos estão cansados.
Então, destaquei a Emenda nº 736, de autoria da bancada, para a barragem citada,
reivindicada pelo Governo do Estado. Quero que o valor desse destaque seja alocado no
Destaque nº 1.606. Não sei se V.Exa. entendeu. São remanejamentos, Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - A proposição de V.Exa. é de que haja o
remanejamento de destaques entre...

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Inclusive cedendo...
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - V.Exa. poderia repetir? É o Destaque nº 736?
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Do Destaque nº 7362225 para o Destaque

nº 1607663, do Deputado Renato Casagrande para ele próprio; do meu Destaque nº 01548
para o do Deputado Renato Casagrande, e do destaque do Deputado Casagrande para o
meu. Um erro foi cometido, conforme relatado pelo Deputado Ricardo Barros a V.Exa.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputada Rose de Freitas, estou de acordo
com a proposição de V.Exa. Como paira uma certa dúvida, solicito que se dirija à
consultoria técnica para expor precisamente as mudanças solicitadas, mas desde já
antecipo que meu parecer é favorável a essas mudanças.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Já o fiz, Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é favorável.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Com a palavra o Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, duas emendas de Pernambuco

foram objeto de acordo e entendimento no comitê e com o Relator. Solicito a V.Exa. e ao Sr.
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Relator que examinem o que aconteceu com essas duas emendas. Seus autores não estão
mais presentes. Estou falando apenas dos destaques, mas peço que o Relator examine a
questão, porque essas emendas foram vistas no comitê, foram vistas com o Sr. Relator,
foram objeto de acordo e simplesmente não foram encontradas nos relatórios.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Meu caro Senador Sérgio Guerra, já tive a
oportunidade de solicitar ao Comitê de Emendas que aprecie também a questão levantada
por V.Exa. há algum tempo. Espero que haja um pronunciamento do Comitê de Emendas
sobre essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Senadora Serys
Slhessarenko. (Pausa.) S.Exa. não está.

Com a palavra o Senador Sibá Machado.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, o Senador Sibá Machado está

apresentando formalmente sua proposta de remanejamento de recursos alocados no
Destaque nº 443 para o Destaque nº 442, ambos de seu Estado, o Acre.

S.Exa. tem nosso parecer favorável pelas razões que expus anteriormente, em
situações semelhantes.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é favorável.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Com a palavra o Deputado Tadeu Filippelli.
O SR. DEPUTADO TADEU FILIPPELLI - Sr. Presidente, Sr. Relator, gostaria de

reafirmar aqui o meu apreço e registrar a paciência e a dedicação de V.Exa. no
desenvolvimento dos trabalhos desse relatório.

Com relação a esse destaque, para o qual pedi votação em separado, na verdade já
conheço a resposta de V.Exa. Com certeza, não haverá disponibilidade para o atendimento,
pois parece ter sido insistentemente, de forma até coerente, a resposta de V.Exa. às últimas
votações em separado.

Deixo de lado essa votação em separado, deixo de lado esse destaque, mas gostaria
de aproveitar este momento, a que tenho direito regimentalmente, para registrar a
desatenção, a discriminação que se comete hoje com relação a Brasília.

O Fundo Constitucional do Distrito Federal, seu próprio nome já diz, é determinado
pela Constituição, é regido por lei. Os instrumentos de correção desse Fundo, pela Lei nº
10.633, deveriam ter o valor aproximado de 4 bilhões de reais. Infelizmente, Sr. Relator, esse
erro foi cometido no âmbito da Fazenda Federal. Portanto, essa mensagem chegou aqui com
esse erro.

Existiram diversos compromissos na área federal. Existiram inclusive... (Pausa.)
Sr. Senador, desculpe-me, aguardo há algum tempo, porque o assunto é importante.
A nossa bancada, em contato com a do PT, assegurou um entendimento para

recuperar esse fundo durante a leitura do relatório do Orçamento no Congresso.
Infelizmente, não conseguimos resgatar o fundo, o que para nós é motivo de grande
preocupação.

Insisto em tratar do tema porque diz respeito a custeio. V.Exa. disse que era apenas
5% de diferença, mas, caro Relator, são 5% sobre custeio, em que não existe margem para
absorver tal diferença.

Além disso, em negociação com a bancada de Oposição do Distrito Federal e com a
própria bancada dos Deputados do PT daqui, encaminhamos à Câmara Legislativa o plano
de cargos e salários de 2 áreas — educação e saúde — baseados na reconstituição desse
valor e no compromisso do Governo Federal. Infelizmente, vemos com grande preocupação a
votação desses planos de cargos e salários e o ritmo do pagamento, uma vez que, há poucos
dias, assistimos ao atraso do pagamento do salário do mês de novembro bem como do 13º
salário da área de segurança do Distrito Federal.
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Sr. Relator, também faço referência à perda da COFINS, que representou 650
milhões de reais. Esse é um dos motivos alegados para não se atender ao Fundo
Constitucional do Distrito Federal. Não é possível que Brasília arque com um terço dessa
perda total, ou seja, 245 milhões.

Vou além, mais indignado ainda, assim como está a bancada do Distrito Federal.
Ontem, após a leitura do relatório apresentado por V.Exa., foi declarado haver um limite de
aproximadamente 700 milhões de reais para contemporizar o atendimento dos destaques e
dos pedidos de reconsideração. Contabilizamos, até agora, a quantia de 1 bilhão e 72
milhões de reais.

Não é nada contra os demais Estados. Ao contrário, parabenizo-os pelas vitórias
obtidas em cada setor. Mas a situação nos causa estranheza porque, ontem, declararam ser
impossível atender o Fundo Constitucional porque estavam disponíveis apenas 650 ou 700
milhões de reais, e hoje deparamos com valores da ordem de 1 bilhão e 72 milhões de reais.

Portanto, parabenizo os demais Estados e lamento profundamente tal situação, o
que me causa preocupação com o futuro do Distrito Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. Srs. Parlamentares, as

palavras do Deputado Tadeu Filippelli são bastante esclarecedoras quanto à natureza do
problema que envolve os recursos do Fundo Constitucional. De fato, o Poder Executivo, ao
encaminhar projeto de lei sobre o Orçamento para 2004 a esta Casa, subestimou os
recursos destinados ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, isso porque trabalhou de
forma incorreta no que diz respeito à necessária correção anual desses recursos. Com isso,
ocorreu um déficit de cerca de 217 milhões de reais, segundo estimam os técnicos de nossa
consultoria.

Reconhecemos a incorreção da proposta encaminhada pelo Executivo. Aliás, o
Ministério do Planejamento admitiu que foi incorreta a forma como se calculou a atualização
do valor do fundo. Assumimos, desde o início, o compromisso de buscar solução para o
problema, e havia um plano, que foi literalmente atropelado pelos acontecimentos da
semana passada.

Quando fechávamos a proposta orçamentária, na noite de quinta para sexta-feira, a
Câmara dos Deputados apreciou a MP nº 135, que trata da COFINS. Ao transformar essa
contribuição em não-cumulativa, retirou-se da estimativa de receita do nosso relatório
estratégicos, importantíssimos 667 milhões de reais.

Essa decisão da Câmara beneficia setores econômicos importantes, como os
prestadores de serviços, mas acarretou perda de recursos. Com isso, passamos a conviver
com um desequilíbrio crônico e com um aperto orçamentário que é do conhecimento de
todos os senhores. Portanto, neste momento, não há como prover recursos, não há espaço
orçamentário para atender à justa demanda dos Parlamentares do Distrito Federal. Registro
que, além do Deputado Tadeu Filippelli, o Senador Paulo Octávio e o Deputado Wasny de
Roure têm se empenhado em resolver essa questão.

Tenho a convicção absoluta de que a situação será resolvida pelo Poder Executivo. O
Ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o do Planejamento, Guido Mantega, empenharam sua
palavra no sentido de que, ao longo da execução orçamentária do próximo ano, corrigirão
essa falha contida no projeto de lei orçamentária. Como Relator do Orçamento, assumo
publicamente o compromisso de, ao lado do Presidente e dos demais membros da Comissão
de Orçamento, e particularmente da bancada do Distrito Federal, realizar todo o empenho
possível no sentido de que, no menor prazo de tempo, seja encaminhado a esta Casa projeto
de lei de crédito suplementar, a fim de prover os recursos necessários para se restabelecer o
cumprimento rigoroso da emenda constitucional que criou o Fundo Constitucional do
Distrito Federal.

Essa é a proposição que apresento à Casa, reiterando meu compromisso de buscar
uma solução para esse problema no menor espaço de tempo possível.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Wellington Roberto.
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O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, Sr. Relator,
inicialmente, retiro o Destaque nº 1.523, de minha autoria e, na condição de autor, o
Destaque nº 334, que beneficia a BR-319, da bancada do Amazonas, com 8 milhões e 250
mil reais, a fim de que seja feito um remanejamento de 4 milhões para o Destaque nº 1.532,
de autoria do Presidente desta Comissão, Senador Gilberto Mestrinho, de implantação e
aparelhamento do Centro de Oncologia do Estado do Amazonas, um hospital conhecido
mundialmente. Submeto à apreciação do Relator esse remanejamento.

Os demais destaques, de nºs 228, 257 e 316, foram apresentados por mim e as
emendas são de autoria do Senador Ney Suassuna e dos Deputados Philemon Rodrigues e
Inaldo Leitão.

Agradeço ao amigo Relator, Deputado Jorge Bittar, que sempre foi muito atencioso
comigo. Sei de suas dificuldades e de seu esforço, mas é uma reparação a esses
Parlamentares. Gostaria que o Relator avaliasse essa situação e nos desse seu parecer com
relação ao acatamento desses destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Ouvi com atenção as ponderações do

Deputado Wellington Roberto. Pelo que pude constatar, todos os destaques são de enorme
importância e mereceriam o acolhimento de parte desta relatoria. Porém, como já disse
anteriormente, estamos no momento com insuficiência total de recursos, o que nos impede
de acolher destaques que se refiram a novos aportes de recursos para emendas.

Dessa forma, nosso parecer é contrário aos Destaques nºs 228, 257 e 316 e favorável
aos Destaques nºs 334 e 1.532, que representam o remanejamento dos recursos para
atendimento das 2 emendas destacadas.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Obrigado, Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Sr. Relator é

favorável ao remanejamento do Destaque nº 334 para o Destaque nº 1.532.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Os Destaques nºs 228, 257 e 316 têm parecer contrário do Sr. Relator.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o relatório pela rejeição permaneçam como estão.

(Pausa.)
Rejeitado, não vai ao Senado Federal.
Comunico ao Plenário que estamos chegando aos últimos interlocutores.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, caro Relator, serei objetivo.

Deputado Jorge Bittar, V.Exa. tem consciência do orçamento que, lamentavelmente, os
Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário têm para este ano. Repito: este
orçamento é o pior dos últimos 10 anos; representa 20% do pior orçamento do Ministério da
Agricultura.

Em função disso, a Comissão de Agricultura apresentou 5 emendas, as quais foram
discutidas com o núcleo agrário, com as quais pretendíamos beneficiar a EMBRAPA, o
Programa de Desenvolvimento da Agricultura, a mecanização, a agricultura familiar. V.Exa.
fez um esforço mas, lamentavelmente, o recurso é muito pequeno. Imaginem que para
EMBRAPA foram destinados 2 milhões de reais. O que significam 2 milhões de reais para a
EMBRAPA?

Registro que, mesmo sabendo da insuficiência de fundos, o Ministério da
Agricultura, os produtores rurais são responsáveis pelo superávit da balança comercial e,
infelizmente, o Governo, através do Orçamento, não reconhece o esforço desse setor. Faço
este registro como Presidente da Comissão de Agricultura.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr.
Relator.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Deputado Waldemir Moka, Sras. e Srs.
Parlamentares, não tenho dúvida quanto à enorme importância dos Ministérios da
Agricultura e do Desenvolvimento Agrário como pilares para o desenvolvimento do
agronegócio brasileiro, da agricultura familiar e da realização da reforma agrária, tão
necessária para a busca da justiça social em nosso País.

No afã de pelo menos amenizar os problemas do Ministério da Agricultura
procuramos, criteriosamente, seja na relatoria setorial, seja na relatoria-geral, acolher
algumas emendas que pudessem beneficiar esse setor. A EMBRAPA acabou ficando com
recursos relativamente pequenos, embora não totalmente desprezíveis, porque 2 milhões de
reais não é tão pouco dinheiro para a realização de certas pesquisas. A área de
desenvolvimento agropecuário, de mecanização da agricultura e de agricultura familiar pôde
ser razoavelmente bem suplementada.

Talvez não tenhamos produzido o que seria desejável em virtude de nossas
dificuldades, mas estamos dando nossa modesta contribuição para que a agricultura
brasileira continue a despontar no cenário nacional, latino-americano e internacional.
Porém, lamento informar que, dada à escassez de recursos, não tenho como acolher esses
destaques. Portanto, Deputado Waldemir Moka, meu parecer é pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Sr. Relator é pela
rejeição dos destaques.

Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que são pela rejeição permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada a rejeição, com o voto contrário do Deputado Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem V.Exa. a

palavra.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, dado o adiantado da hora e

a prática reiterada do Sr. Relator, que manifesta, com todas as letras, a impossibilidade de
atendimento a todos os destaques, como fez até agora, faço um apelo aos Srs.
Congressistas: a não ser os destaques necessários ao remanejamento, pediria que fosse feito
um esforço especial no sentido de se renunciar aos pedidos de destaque de votação em
separado.

Estou preocupado porque o trabalho no plenário nos espera, é hora de nos
dirigirmos para lá para terminarmos essa árdua tarefa e, quanto mais demorarmos, mais o
cansaço tomará conta de todos nós.

Portanto, faço um apelo ao bom senso, sobretudo ao que é pragmático, aos
companheiros que ainda não se manifestaram, e têm todo o direito de fazê-lo, mas sabemos
que o resultado final é nenhum.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, Sr. Relator, gostaria de

contribuir. Deputado Jorge Bittar, já entreguei à assessoria o remanejamento do Destaque
nº 847 para o Destaque nº 842. Trata-se de emenda atendida, e estou manejando um
montante de 250 mil para completar 1 milhão de reais a fim de atender à Universidade
Federal da Bahia. São dois destaques de minha autoria que foram atendidos e estou fazendo
o remanejamento desse valor, buscando atender exatamente a essa demanda.

Aproveito para ratificar minha posição, a qual já expus ao Relator, no que diz
respeito ao atendimento às emendas do Estado da Bahia. A bancada da Bahia, na minha
opinião, pode reclamar pouco, porque foi sobejamente atendida neste Orçamento.

Sei que teria outros pleitos a fazer, mas a emenda para o metrô foi contemplada e a
da FUNASA também; a ponte, tão reclamada pelo Deputado José Rocha, recebeu mais de 6
milhões no Orçamento. A emenda de nossa autoria para o Baixio do Irecê, assim como as
emendas para a FUNASA e para o atendimento de bolsas de pesquisa, foram atendidas
plenamente pelo Relator. Essa atitude mostrou a importância que o Orçamento dispensa às
áreas de pesquisa no País.
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Solicito ao Relator que acate o remanejamento de verbas para a Universidade Federal
da Bahia.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Caro Deputado Walter Pinheiro, o nosso
parecer é favorável ao remanejamento proposto por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório é favorável ao
remanejamento.

Em votação na Câmara.
Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Concedo a palavra ao Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr.

Relator, Deputado Jorge Bittar, corroboro as palavras do Deputado Tadeu Filippelli acerca
do Fundo Constitucional do Distrito Federal.

Ainda que tenha ocorrido a votação desse projeto de lei após o processo eleitoral no
ano passado, o seu encaminhamento no Congresso Nacional, que teve participação do atual
Senador Paulo Octávio e do Deputado Osório Adriano — e S.Exas. estão acompanhando este
debate preocupados com a insuficiência dos recursos do fundo —, trouxe para o Governo
Lula a tarefa de executá-lo pela primeira vez. Quem, de fato, o está executando tem plenas
condições e autoridade para confirmar que a execução do Fundo Constitucional no ano que
vem dependerá essencialmente da posição do Governo, quem o tem cumprido até o
momento.

Deputado Jorge Bittar, as palavras de V.Exa. são extremamente importantes. Seja na
forma de crédito especial ou de suplementação, é necessário que ocorra a complementação
do (falha na gravação) e salário, baseado no compromisso do Governo Federal de corrigir.

Hoje, o Fundo Constitucional representa a autonomia financeira desta Unidade da
Federação. Nós, do Distrito Federal, não podemos abrir mão disso, independentemente do
partido ao qual estejamos ligados. Reconheço a autoridade moral de V.Exa como Relator,
que, neste momento, está incumbido de se empenhar e de incluir o seu posicionamento no
relatório.

Registro ainda, Sr. Presidente, que alguns Parlamentares têm mais capacidade de
sensibilização do que outros. Não sei se é por que sou novato na Comissão e os outros são
mais experientes, mas aprendemos muito na medida em que apanhamos.

Apresentei destaque da Comissão de Educação do Senado. Tenho inclusive o aval do
Senador Romero Jucá para solicitar a compreensão de V.Exa. acerca dessa emenda. Ela
trata de um departamento que vem sendo desenvolvido, um centro de excelência na área da
Física, freqüentado por vários laureados pelo prêmio Nobel da área. Para nós, é de extrema
importância a continuidade desta instituição, que tem na Universidade de Brasília a sua
referência. A emenda é da Comissão de Educação do Senado Federal, não é minha nem da
minha bancada. Há 2 outras emendas da minha bancada, uma de drenagem, da bancada
do Distrito Federal, e outra da RIDE, da bancada do Centro-Oeste.

Apesar de entender as dificuldades enfrentadas por V.Exa., apelo mais uma vez para
que seja levado em consideração esse centro de excelência. Não podemos permitir que esse
centro morra, porque é um dos poucos da América que reúnem tantos agraciados pelo
prêmio Nobel. Não se trata de algo de caráter eleitoral, mas de preservar essa fonte de
conhecimento da ciência.

Não poderia deixar de fazer este registro e um último apelo a V.Exa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Caro Deputado Wasny de Roure, reitero o meu

compromisso em defesa do Fundo Constitucional do Distrito Federal e a certeza de que
esses valores serão corrigidos no próximo ano.
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Lamento não poder suplementar os recursos já concedidos para aquela emenda.
Acredito que os recursos são razoáveis para desenvolver essa atividade, tão importante na
área de ciência e tecnologia, na Universidade de Brasília. V.Exa. terá meu empenho não só
para que esses recursos orçamentários se transformem em investimentos efetivos na área,
mas também para que encontremos outras fontes que dêem conta dos desafios da
universidade, como é o caso dos recursos dos fundos setoriais de ciência e tecnologia,
dentre outras possibilidades.

Em razão da insuficiência de recursos, meu parecer é contrário ao destaque
apresentado por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Sr. Relator é
contrário ao destaque.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria não será encaminhada ao Senado.
Concedo a palavra ao Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, Sr. Relator, demais

membros da Comissão, solicito o remanejamento do Destaque nº 256 para o Destaque nº
222. São recursos destinados ao Estado da Paraíba. Existe a concordância não apenas
nossa, mas também do outro companheiro da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr.
Relator.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Caro Deputado Wilson Santiago, o meu
parecer é favorável ao remanejamento proposto por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator é favorável ao
remanejamento.

Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, solicito a retirada dos

demais destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado.
Concedo a palavra ao último orador, o Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.

Deputados, parabenizo o nobre Relator por seu relatório e pelo atendimento às bancadas, e
reforço as palavras do nosso Líder no Senado, Senador Amir Lando, retirando os Destaques
nºs 818, 806 e 812.

Registro que há o Destaque nº 805. Houve um erro do comitê e da assessoria de
digitação em relação a esse destaque. O comitê está ciente disso, falamos com o seu
presidente. O Destaque nº 900, do Deputado Bismarck Maia, no valor de 600 mil reais,
também foi omitido pelo comitê.

Em nome da bancada do Ceará, do Deputado Bismarck Maia e meu, solicitamos a
V.Exa. que corrija esses 2 erros do Comitê e da Assessoria.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr.

Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Caro Deputado Zé Gerardo, tomei

conhecimento dos problemas ocorridos. O comitê está apreciando a matéria.
Solicito o relatório do Comitê de Emendas para que o submetamos à última etapa da

nossa maratona orçamentária nesta antevéspera de Natal.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há 5 pendências com o Comitê

de Emendas e outra do Deputado Bismarck Maia.
Concedo a palavra ao Deputado Claudio Cajado.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, o Comitê de Emendas
acabou de se reunir e está entregando ao Relator as alterações sugeridas para que S.Exa.
possa recompor, no caso de Estados como Ceará, Piauí, Goiás, Bahia e Pernambuco,
algumas falhas que ocorreram em razão da apresentação alterada do relatório.

Dessa forma, fica apresentado pelo Comitê de Emendas o relatório ao Sr. Relator.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, para terminar o assunto,

dentro do que já foi dito pelo Deputado Zé Gerardo sobre os erros de digitação que
aconteceram — e fomos partícipes desses erros —, gostaria de trazer o Destaque nº 902
para crédito total do Destaque nº 903, resumindo a pretensão da bancada do Ceará
representada pelo Deputado Zé Gerardo. Resumindo: crédito do Destaque nº 902 para o
Destaque nº 903.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Votaremos o destaque da
Deputada Rose de Freitas. O parecer foi favorável.

Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, tendo em

vista uma série de observações apresentadas desde o início dos nossos trabalhos, desde a
primeira apresentação do relatório e outras que se sucederam ao longo de nosso debate,
apresentamos a consolidação dos erros e das omissões identificados no nosso relatório.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, assim como todos, gostaria
que o destaque que acabei de propor fosse apreciado pelo Plenário da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Logo a seguir, nós o
apreciaremos.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Em seguida, o destaque de V.Exa. será
submetido à votação.

Adendo ao relatório de avaliação das emendas. Devido a falha técnica na emissão do
relatório e dos destaques apresentados por autor, número e resumo nesta data, além do
atraso decorrente da emissão de destaques alterados, o Comitê de Emendas não teve o
tempo necessário para a correta verificação da implantação dos dados das referidas decisões
do Relator-Geral.

Da necessária conferência dessas informações, decorreram as alterações abaixo
relacionadas: bancada da Bahia, Emenda nº 71060010, 1,5 milhão de reais; bancada do
Ceará, Emenda nº 7107001, 187 mil e 500 reais; bancada do Ceará, Emenda nº 71070013,
450 mil reais; bancada de Pernambuco, Emenda nº 71180005, 2 milhões de reais; bancada
de Pernambuco, Emenda nº 71180012, 2 milhões de reais; bancada de Goiás, Emenda nº
71100014, 2 milhões de reais; bancada de Goiás, Emenda nº 7110017, 1 milhão de reais;
bancada do Piauí, Emenda nº 71190016, 1 milhão de reais; bancada do Piauí, Emenda nº
71190006, 2 milhões e 250 mil reais; bancada de Sergipe, Emenda nº 71270018, 750 mil
reais; bancada de Sergipe, Emenda nº 71270006, 4 milhões de reais, totalizando esta lista
de erros e omissões 17 milhões e 137 mil e 500 reais.

Sala das Comissões, 23 de dezembro de 2003.
Assinam os integrantes do Comitê de Emendas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria será submetida à

votação pelo Plenário.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, tenho uma dúvida. As da

bancada do Rio de Janeiro não apareceram.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Não há erro ou emissão no caso das emendas

do Rio de Janeiro.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Faremos agora a votação do
remanejamento solicitado pelo Deputado Bismarck Maia, com parecer favorável, do
Destaque nº 902 para o de nº 903.

Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, esse acréscimo vai ser votado

aqui ou somente no plenário? Já foi votado?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O adendo já foi votado.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Ainda há espaço para o Rio de Janeiro? Quem

não chora não mama. Vocês levaram. Quero ver se levo também.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. poderia repetir?
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - A votação é agora ou no plenário?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Será agora, logo em seguida.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Votarei em homenagem ao Prefeito de Aracaju,

que é do PT, que levou 4 milhões. Como é para o Município, vamos votar a favor.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, os meus destaques ainda não

foram apreciados e votados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os destaques seguintes estavam

aguardando a manifestação da consultoria.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, enquanto aguardamos,

peço a palavra pela ordem. Quero agradecer ao Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estes são os Destaques que

estavam em suspenso: nº 1.691, do Deputado José Rocha; nºs 31 e 658, do Deputado Júlio
Cesar e do Senador Heráclito Fortes; nºs 691 e 692, do Deputado Gilmar Machado; nºs 515
e 531, do Deputado Roberto Balestra; nº 1.657, da Senadora Lúcia Vânia. Esses destaques
estão incorporados ao adendo.

Vou colocar em votação o adendo, salvo o caso do Deputado Pedro Novais, que não
depende da Comissão, mas da assessoria.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o adendo ao relatório de avaliação das emendas

permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado. (Palmas.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Ainda não acabou, eu tenho de elogiar o...
(Não identificado) - Sr. Presidente, vamos agora ao plenário do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Temos ainda o destaque do

Deputado Pedro Novais. (Pausa.)
Vamos terminar a votação. Um momento só, por favor.
Tem a palavra o Sr. Relator sobre o destaque do Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - O parecer, Sr. Presidente, é pela rejeição do

destaque apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Sr. Relator é pela

rejeição.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer do Relator pela rejeição permaneçam

como estão. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria não vai ao Senado.
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Encerramos, assim, a votação das emendas ao Orçamento. Agora nos
encaminharemos ao plenário do Senado para a reunião do Congresso Nacional, em que será
feita a votação final.

Poucos acreditavam que o Orçamento ficasse pronto ainda este ano, mas o trabalho
fantástico do Deputado Jorge Bittar e dos Relatores temáticos, que contaram com o apoio da
Comissão, inclusive com a colaboração magnífica da Oposição, permitiu que chegássemos a
este final feliz.

A todos meu muito obrigado.


