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O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Havendo quorum

regimental, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Tendo em vista a

distribuição antecipada da cópia da ata da 21ª reunião, consulto o Plenário sobre a

necessidade de sua leitura.

O SR. NELSON OTOCH – Sr. Presidente, se não houver objeção do Plenário,

eu solicito que seja dispensada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Dispensada a leitura da

ata, coloco-a em discussão. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se

acham. (Pausa.) Aprovada. Expediente. Tendo sido distribuído o resumo da

correspondência, peço à Secretaria que o faça constar da ata desta reunião. Ordem

do Dia. Esta reunião foi convocada para discussão e votação do relatório final. Os

autos da CPI contêm 121 volumes, que se encontram na Secretaria da Comissão à

disposição dos senhores membros. Na reunião de 31 de outubro de 2001, o Relator

da Comissão, Deputado Anivaldo Vale, leu parte do relatório final. Foi concedida

vista aos Deputados Avenzoar Arruda, João Matos e Regis Cavalcante por duas

sessões, nos termos do inciso XVI do art. 57 do Regimento Interno. Passo a palavra

ao Relator, Deputado Anivaldo Vale, para suas considerações.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, o relatório foi

apresentado na última reunião, lido em parte e lidas totalmente as conclusões e as

sugestões desta Relatoria, ocasião em que foi solicitada por membros desta CPI a

vista conjunta — parece-me que por três Deputados. A par dessa solicitação, abre-

se a reunião para discussão e votação do relatório. Eu queria fazer o registro de

que, no curso deste trabalho, nós procuramos contemplar em 100% todo o trabalho

efetuado pela CPI, que foram as visitas a seis Estados e também as audiências
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públicas, com o resumo, inclusive, das notas taquigráficas, e sintetizando, na nossa

visão, aquelas obras que merecem, no bojo da apreciação da CPI e do Tribunal de

Contas da União, uma atenção especial, que a gente solicita ao Tribunal de Contas

da União, que a gente solicita também à própria Câmara dos Deputados, no

acompanhamento, ao Ministério Público, e sugestões ao Executivo, como forma de

aprimorar esse relacionamento na condução das obras públicas federais. Também

nós, no item 16 da pág. 211, pedimos ao Tribunal de Contas da União e

relacionamos várias obras que, na nossa visão, merecem, já que o Tribunal de

Contas presta, por ocasião da apreciação do Orçamento Geral da União, à

Comissão de Orçamento várias informações sobre obras que estão em andamento,

que estão sendo acompanhadas pelo Tribunal. Uma amostragem que foi trabalhada,

inclusive, por esta Comissão. Mas, dentre essas obras, nós destacamos várias delas

e pedimos, como fizemos em parte de nossa leitura, uma atenção toda especial,

como forma de não esperar até o ano que vem a informação dessas obras, que ele

preste à Câmara dos Deputados com a oportunidade, assim que concluídos esses

trabalhos, para manter os Deputados informados sobre a execução desse trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Com a palavra o

Deputado Avenzoar Arruda. l

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Desculpe. É que esta

Presidência não tinha acatado... não estava a par do que estava acontecendo.

Então, com a inversão, com a palavra o Deputado João Matos.

O SR. DEPUTADO JOÃO MATOS – Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.

Deputados, relativamente ao relatório final da CPI das Obras Inacabadas e ao
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pedido de vista que formulei conjuntamente com dois nobres colegas Deputados, eu

gostaria de fazer algumas observações e propor ao nobre Relator que se pudesse

ainda aproveitar no seu relatório ou, de qualquer forma, que constassem da ata

desta reunião as observações que vou fazer. Eu apresentarei voto em separado,

mas vou apresentar, além de comentários, ao nobre Relator, alguns pontos que

julgo de relevância. O relatório, nobre Relator, coloca o valor atual da obra em 59

milhões e 300 mil reais — eu falo da Via Expressa Sul, em Florianópolis, Santa

Catarina. V.Exa., no relatório, apresenta como valor atual da obra, com os termos

aditivos, o valor de 59 milhões e 300 mil reais, aproximadamente, o que não condiz

com a realidade. Tenho aqui, Sr. Relator, os... É que V.Exa. considerou quinze

termos aditivos. É certo que o número de termos aditivos dessa obra foi tanto que é

possível que, desde o seu relato, que não faz muito tempo, até hoje, o Governo de

Santa Catarina tenha conseguido aditar por mais três vezes aquele contrato. Na

verdade são dezoito termos aditivos. Eu tenho a relação aqui. E o valor atualizado é

de 66 milhões, 308 mil, 915 reais e 27 centavos, correspondendo, então, nobre Sr.

Relator, Srs. Deputados, a uma majoração de 96,46% sobre o valor inicial corrigido.

E V.Exa. apresenta um dado que difere deste. Pediria a atenção de V.Exa., para que

o relatório, que é conclusivo, apresente dados corretos. Acho que o ponto central da

questão — eu tenho batido nesta questão, como em outras —, Sr. Presidente, Sr.

Relator, é a questão do aumento percentual dos reajustes, um percentual superior a

25%, conforme impõe como limite a Lei nº 8.666/93. E nós chegamos, hoje, a um

reajuste de 133,83% sobre o valor contratado. E se reveste de irregularidades que

saltam à vista mesmo de pessoas menos avisadas, que sabem da limitação da Lei

nº 8.666, da limitação imposta pela Lei nº 8.666. Então, chegamos, Sr. Relator, ao
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incremento de 133,83% sobre o valor contratado, nesses dezoito termos aditivos,

cuja relação aparece aqui neste documento anexo que assino e entrego a V.Exa. E

por fim há dúvidas também, Sr. Presidente — é bom que se chame a atenção —,

quanto à convicção do próprio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina a

respeito da sua decisão, pois não há — a não ser que V.Exa. tenha recebido

posteriormente — qualquer documento... nos documentos que pude consultar,

qualquer referência à publicação da decisão do Tribunal de Contas do Estado de

Santa Catarina, condição essencial para a validação dos termos aditivos. Esse

documento, essa decisão publicada, a publicação da decisão do tribunal de Contas

de Santa Catarina é ausente, e isso me faz crer que não há convicção do Tribunal

de Contas do Estado de Santa Catarina quanto à validade ou quanto às justificativas

ao pedido dos sucessivos termos aditivos feitos pelo Governo do Estado de Santa

Catarina a obras da Via Expressa Sul. Feitas essas considerações, levando em

consideração os dados que aqui trago, gostaria de propor ao nobre Relator que, se

possível, junte ainda ao seu relatório esses dados que trago, até porque eles

expressam a verdade. E, por outro lado, que se adote, se aumente, se registre, se

não no relatório, se assim entender o Relator, em ata, a nossa preocupação,

inclusive, com a ausência de documento que comprove a publicação no Diário

Oficial do Estado de Santa Catarina da decisão, do parecer, da concordância do

Tribunal de Contas... daquele órgão... ou melhor, daquele órgão, validando

realmente os termos aditivos, em número de dezoito, fazendo ressalva de que os

três primeiros foram... os dois primeiros foram aditivos para a revisão dos valores

contratuais e os dois seguintes, os Aditivos nºs 3 e 4, para adequação de quadro de

quantitativos, acréscimo nos valores a partir do Termo Aditivo nº 5/99. Feitas essas
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colocações, gostaria de, por fim, Sr. Presidente, manifestar a minha discordância

com a forma como vamos encerrar os trabalhos desta CPI. Ela deve ter mexido

muito em alguns e em alguém, pois que, desse jeito, com base em conversas, em

supostas conversas de corredor desta Casa, se extingue uma CPI que estava no

caminho certo de enquadrar empresas, autoridades, por certo, de diversos níveis,

esferas do Governo, em irregularidades quanto à aplicação dos recursos públicos.

Quero deixar registrada na ata desta nossa reunião final a discordância. Esta Casa

não pode se curvar a comentários de corredor como justificativa. Eu até comentava

com os Deputados Coser e...

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA – Avenzoar.

O SR. DEPUTADO JOÃO MATOS – Desculpe-me, Deputado. É um nome...

Lá no Sul é um pouco estranho esse nome, e a gente não grava com facilidade.

Mas, com certeza, é um nome muito bom, de um Parlamentar ativo como V.Exa.

Deputado Avenzoar, fazia um comentário com V.Exas. Parece-me que só precisava

um pequeno argumento, mínimo que fosse, para se buscar o encerramento. E, com

base em comentários, Sr. Presidente, Sr. Relator, conseguiu-se impor — não foi

nem discutir com membros da Comissão — o encerramento dos trabalhos da forma

que nós conhecemos. Mas acho que a nossa luta tem que continuar. Se não for de

uma forma, nós temos uma Comissão de Fiscalização e Controle nesta Casa, que é,

por certo, o órgão, o foro especial para que a gente dê continuidade às fiscalizações

necessárias a obras que se arrastam ao longo do tempo e que consomem dinheiro

do povo de maneira desmedida. Agradeço a atenção de V.Exas. e quero — permita-

me, Sr. Presidente — passar ao nobre Sr. Relator essas anotações que fiz,

despretensiosas, mas baseadas em dados reais. Era isso, Sr. Presidente. Agradeço.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Agradecendo a

participação do Deputado João Matos, eu passo a palavra ao Deputado Avenzoar

Arruda. V.Exa. tem o prazo máximo de quinze minutos, segundo o Regimento.

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA – Sr. Presidente, certamente não

usarei todo o tempo e poderei... Vou fazer a leitura do voto em separado. Antes,

porém, Sr. Presidente, eu quero fazer uma solicitação, porque nós tínhamos, e

temos, requerimento aprovado por esta Comissão, que já foi objeto de reposta. Eu

solicitava aqui informalmente a V.Exa., e o faço agora formalmente, para deixar

registrado, que esses documentos que foram solicitados por mim pudessem ser

copiados e remetidos, porque era de interesse... embora tenha o interesse de toda a

CPI, evidentemente... E eu concordo com o procedimento de que aquele material

que está na CPI, que os Parlamentares vão lá investigar, evidentemente... mas

aquele que é de interesse do Parlamentar, eu entendo que o procedimento que a

Mesa adota, ou seja, quando você faz um requerimento, que ele manda cópia para o

seu gabinete... Nesse caso eu já estou fazendo. É apenas um item. Já demarquei

com V.Exa. que eu tivesse acesso a isso, porque senão vai me forçar a fazer outro

requerimento para a Mesa, para pedir uma informação que já está aqui na CPI.

Então, é apenas uma questão formal, mas quero deixar isso registrado, para não

ensejar uma outra ação dessa natureza. Bem, eu vou ler e posteriormente farei

alguns comentários. Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as

possíveis irregularidades atentatórias aos princípios da moralidade administrativa e

da economicidade nas obras iniciadas e não concluídas e os bens imóveis que não

estão sendo utilizados, ou utilizados inadequadamente pela Administração Federal

— obras inacabadas. Voto em separado, subscrito pelos Deputados Avenzoar
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Arruda e João Coser. O primeiro, do PT da Paraíba; o segundo, do PT do Espírito

Santo. A CPI das Obras Inacabadas teve início com o requerimento do nobre

Deputado Augusto Nardes e outros, tomando por base denúncias feitas à imprensa

do Rio Grande do Sul, que versavam sobre caso de desperdício do dinheiro público,

representado por obras paralisadas e bens imóveis que não estão sendo utilizados

ou utilizados inadequadamente pela Administração Pública Federal. Em 16 de maio

de 2001, a CPI foi formalmente instalada, com prazo de 120 dias para conclusão dos

seus trabalhos; ou seja, com previsão para encerramento em 9 de setembro de

2001. Posteriormente, esse prazo foi dilatado em mais quarenta dias, visando

possibilitar o encerramento dos trabalhos. O relatório apresentado pelo ilustre

Relator, Deputado Anivaldo Vale, datado de 30 de outubro de 2001, revela-se um

extenso trabalho de consolidação de informações, especialmente aquelas oriundas

de relatórios do Tribunal de Contas da União, acerca de procedimentos normais de

auditoria levados a efeito nos anos de 2000 e 2001, concluindo por recomendações

ao Poder Executivo Federal, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da

União, à Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização do

Congresso Nacional e à Câmara dos Deputados. Apesar de o relatório reproduzir

conclusões do TCU acerca de manifestas ilegalidades, deixa de propor medidas

mais enérgicas e específicas, transformando-se numa mera transcrição de

irregularidades já apontadas anteriormente pelo Tribunal de Contas da União,

reprodução de depoimentos que nada informam ou acrescentam, sem nenhuma

análise crítica ou caráter investigatório, não aprofundando nenhuma investigação

que pudesse indicar os responsáveis pelos delitos ou desídias apontadas

claramente, desprezando as prerrogativas próprias de uma Comissão Parlamentar
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de Inquérito, na forma definida na Constituição e no Regimento Interno desta Casa.

Os arts. 35, 36 e 37 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados assim

dispõem: “Art. 35. A Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus

membros, instituirá Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato

determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios das

autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste regimento". "Parágrafo

único do art. 36. As Comissões Parlamentares de Inquérito valer-se-ão,

subsidiariamente, das normas contidas no Código de Processo Penal". “Art. 37. Ao

termo dos trabalhos a Comissão apresentará relatório circunstanciado, com suas

conclusões, que será publicado no Diário do Congresso Nacional e encaminhado:

I – à Mesa, para as providências de alçada desta ou do Plenário, oferecendo,

conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, ou indicação,

que será incluída em Ordem do Dia dentro de cinco sessões; II – ao Ministério

Público ou à Advocacia-Geral da União, com a cópia da documentação, para que

promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem

outras medidas decorrentes de suas funções institucionais; III – ao Poder Executivo,

para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo

decorrentes do art. 37, §§ 2º a 6º, da Constituição Federal, e demais dispositivos

constitucionais e legais aplicáveis, assinalando prazo hábil para seu cumprimento; IV

– à Comissão Permanente que tenha maior pertinência com a matéria, à qual

incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior; V – à Comissão

Mista Permanente de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, a ao

Tribunal de Contas da União, para as providências previstas no art. 71 da mesma

Carta". Esta CPI, a exemplo de várias outras, padeceu do vício da amplitude do
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objeto, dificultando conseqüentemente o processo apuratório e o necessário

aprofundamento investigatório que se fazia necessário frente a tantos e graves

indícios de irregularidade. Entretanto, não foi apenas este o motivo que impediu que

esta Comissão atuasse devidamente dentro de suas prerrogativas regimentais.

Desde o início dos trabalhos ficou evidenciado que não havia vontade política de se

proceder às verdadeiras investigações, que apontassem os responsáveis pelos

desvios de recursos públicos nas obras inacabadas. Comprovação desse fato foi a

não-limitação do escopo da investigação. Uma CPI para verificação de causas e

responsáveis por obras inacabadas acabou consumindo grande parte do seu tempo

verificando obras que estão em pleno andamento, ainda que com irregularidades já

apontadas pelo TCU. Uma análise mais profunda das atas, listas de presenças e

notas taquigráficas evidencia uma ação coordenada pela bancada governista no

sentido de impedir o aprofundamento das investigações e imputação de

responsabilidade a quem deu causa aos desvios de recursos ou má utilização dos

recursos que resultaram em obras paralisadas. O que significa uma obra inacabada?

O que representa para o povo brasileiro uma obra iniciada, com milhões investidos,

e que está paralisada? A CPI das Obras Inacabadas termina com um débito para a

sociedade brasileira: não apura, não indicia ninguém e conclui por entender que é

necessário reforçar o sistema de controle interno e externo, o que já é público e

notório, e foge ao cumprimento do seu mister, da razão da sua existência, e que

justificaria os recursos, também públicos, investidos para a manutenção de uma

Comissão que nada acrescenta em termos de moralidade pública e consolidação

dos princípios norteadores de um Estado Democrático de Direito. A Comissão

Parlamentar de Inquérito formada para apuração de irregularidades nas obras
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inacabadas se constituiu também numa obra inacabada. Dinheiro público foi

investido, manobras para impedir as investigações foram feitas, denúncias de

cobrança de propinas foram veiculadas pela imprensa. E as conclusões finais são

recomendações genéricas, transcrição na íntegra de relatórios e pareceres do TCU,

e, tal qual o esqueleto de concretos abandonados, de nenhuma serventia se

apresenta ao resultado final desse investimento. Nos termos da Constituição Federal

e legislação específica, os Tribunais de Contas contam com prerrogativas próprias e

conhecem suas atribuições. Contam também com representantes do Ministério

Público, que emitem pareceres e adotam as providências necessárias e pertinentes

na esfera judicial. Portanto, desnecessária e despicienda a instalação de uma CPI

onerosa para constatar o que já está sendo feito. Uma CPI se justifica quando, em

face da gravidade da situação, se faz necessária uma atuação coordenada e

enérgica, que responda a um clamor social. Diversos requerimentos contendo

denúncias, solicitações de investigações e visitas não foram apreciados. Ainda que a

Comissão não tivesse condições de atender a todos os requerimentos, sem dúvida

nenhuma o sistema de seleção de obras inacabadas, a partir de relatório do TCU,

deixou sem apreciação obras que estão paralisadas há muitos anos, onde o

investimento realizado é vultoso e que a sociedade espera uma explicação sobre o

descaso que se verifica sobre a coisa pública. Também diversas denúncias

deixaram de ser verificadas, onde se destacam obras paralisadas há mais de vinte

anos. Destacamos alguns trechos do relatório final, que evidenciam a imperiosa

necessidade de aprofundamento da investigação ou ao menos uma recomendação

específica ao Poder Executivo e ao Ministério Público, mas que ficaram apenas

como mero relato dos trabalhos desenvolvidos pelo TCU, não constando, inclusive,
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das recomendações finais. 1. Caso da prisão provisória em Goiânia. Contrato

firmado inicialmente por 11 milhões, 650 mil reais e aditado até o montante de 51

milhões e 47 mil reais; ou seja, o contrato foi aditado em 330% do valor inicial da

obra. A obra está paralisada por determinação judicial, a partir de ação proposta

pelo Ministério Público Federal. 2. Hospital Regional da Mulher, de Mococa.

Segundo depoimento do Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, essa obra

estava paralisada e deverá ser retomada pelo Município, já que o hospital era

desnecessário na cidade, excessivo, já que a própria Santa Casa que lá existe hoje

tem capacidade ociosa. Quem é responsável pela definição da construção de um

hospital desnecessário? Quem é responsável, nesse caso, pela utilização indevida

de recursos públicos? 3. Duplicação da Rodovia Fernão Dias. O tempo decorrido

entre a paralisação das obras e o seu reinício, pelo novo contrato, acarretou maior

ônus ao Erário, já que alguns itens de serviços que se encontravam concluídos

sofreram degradação. Por isso, o novo contrato teve o valor de 49 milhões, refletindo

um acréscimo de 88,08% sobre seus valores iniciais, e não de 52,82%, inicialmente

previsto. Como é relatado um prejuízo ao Erário, dessa ordem, e nada se faz no

sentido de apurar os responsáveis que deram causa a esse prejuízo? O rol de

irregularidades gravíssimas em obras já objeto de auditoria do TCU é vasto. Vai

desde paralisação de obras e incúria com os recursos públicos investidos,

aditamentos contratuais que ultrapassam o valor inicial do contrato em mais de

690%, pagamento de empresas fiscalizadoras durante paralisação de obras civis,

superfaturamento etc. Sendo que não houve, efetivamente, apuração das

irregularidades já levantadas pelo TCU com vistas à imputação de quem deu causa,

não restava outra alternativa ao Relator senão se ater a recomendações de caráter
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genérico, objetivando muito mais o aperfeiçoamento da máquina administrativa do

que o ressarcimento aos cofres públicos dos desvios e aplicações indevidas de

recursos. Contudo, chamo atenção à recomendação feito ao Ministério Público

Federal no sentido de providências cabíveis para apurar os fatos relacionados, com

indício de graves irregularidades na execução das obras do Aeroporto de Salvador.

Ninguém foi ouvido quando da audiência pública realizada em Salvador. Quais

irregularidades apuradas por esta CPI deverão ser objeto de maiores apurações e

medidas judiciais cabíveis por parte do Ministério Público? Aquelas apuradas pelo

TCU e veiculadas pela imprensa? Esse é um claro exemplo de como a CPI,

definitivamente, furtou-se ao desempenho de seu mister. Insubsistentes, portanto, os

argumentos apresentados pelo Relator, nosso voto é pela aprovação, com ressalva,

do presente relatório, por não representar o resultado que se espera de uma

Comissão Parlamentar de Inquérito, ao tempo em que solicitamos a incorporação do

mesmo, ou seja, deste voto como parte anexa do relatório. Sr. Presidente, Sr.

Relator, Sras. e Srs. Deputados, nós manifestamos neste voto em separado que o

nosso cuidado, o tempo todo — tenho conversado sobre isso com o Deputado João

Coser —, era, primeiro, não sair aqui dizendo que o Relator não teve capacidade ou

coisa dessa natureza. Não foram dadas as condições — e é isso que está dito neste

voto — para que a Comissão cumprisse o papel constitucional de uma Comissão

Parlamentar de Inquérito. Isto nós não podemos nos furtar a dizer. Ou seja, o

relatório de uma Comissão Parlamentar de Inquérito deve, efetivamente, orientar o

Ministério Público para apontar criminalmente as pessoas. Necessariamente, não

tem que pedir ao Ministério Público que faça uma investigação, porque isso é um

dever do Ministério Público, principalmente quando ele tem conhecimento desses
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fatos. Então, nós não poderíamos concluir dizendo o seguinte: mandamos para o

Ministério Público, para que ele faça a investigação. Ora, o que é uma Comissão

Parlamentar de Inquérito, se não para fazer uma investigação? Quer dizer, neste

sentido, nós achamos que nós não fizemos, de fato... não tivemos condições... a CPI

não concluiu o inquérito, não fez uma peça inquisitorial. Isso é um fato. Não há,

portanto, um inquérito feito. E, portanto, não há sentido em dizer que nós concluímos

um trabalho de uma CPI. A CPI está sendo extinta. Na verdade é isso. E nós

estamos, evidentemente, nessas condições, no contexto político que está dado,

apresentando essa manifestação, dizendo que o Relator, efetivamente, não poderia

fazer mais do que ele fez, que está aí. Agora, a CPI poderia. Não fez por decisão

política, evidentemente, de uma maioria. O Congresso, como Câmara, como

Comissão, tem maioria e minoria, precisa ser dito, para que as responsabilidades

sejam apuradas. Pois bem. Acho que, concluindo, Sr. Presidente, nós poderíamos,

numa oportunidade como esta, ter apresentado, efetivamente, as responsabilidades,

para que, como diz, efetivamente, o artigo do nosso Regimento Interno, o Ministério

Público promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas. Mas, as

infrações, quem tem que apurar é a CPI. Nós não apuramos as infrações,

efetivamente. Nós elencamos as irregularidades, não apuramos as infrações. Eu,

lendo o relatório... Não fiz constar aqui — porque a vontade era essa, mas depois

havia, efetivamente, toda uma discussão e o que isso podia gerar — sobre a

questão do Ministério do Transporte. Não está aqui no voto, mas eu quero

manifestar. Ou seja, não é possível dizer que, no mesmo Ministério, quando se trata

do setor aquaviário é um problema, quando vai para o DNER é outro problema. No

mesmo Ministério? No mesmo? Quer dizer, há uma conexão. Mas evidentemente
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nós não poderíamos ser levianos e chegar aqui e dizer que a responsabilidade é do

Ministro. Aí não dá, nós não temos elementos. Mas, sinceramente, é muito pouco

apenas apontar que a responsabilidade... e não qualificar que aquele Ministério

realmente tem um problema maior a ser investigado, que a CPI não cumpriu com o

seu papel. Bem, este é o nosso voto. Está registrado. Espero que o Relator entenda

nossa posição. Uma posição política que nós estamos manifestando como partido,

uma posição de bancada, não é? Estamos, portanto, aprovando o relatório, com

ressalvas, não é? Estamos fazendo todas essas ressalvas. Nós não queríamos aqui

manifestar um voto contrário ao trabalho do Relator, mas todas as ressalvas que nós

fizemos aqui se justificam, Sr. Presidente, porque entendemos que não houve

efetivamente um inquérito.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Pela ordem. Só...

Deputado Avenzoar Arruda, de qualquer maneira, V.Exa. é pela aprovação do

relatório.

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA – Com ressalvas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – O.k. Com a palavra o

Deputado Nelson Otoch.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH – Sr. Presidente, Srs. Deputados,

apenas para uma colocação que me parece pertinente ser esclarecida pela

Presidência da Mesa, em relação a problemas regimentais. Eu entendi que, quando

o Sr. Presidente abriu a reunião de hoje, abriu a reunião para discussão do relatório.

E eu verifiquei que os dois Deputados que já foram oradores na tarde de hoje

fizeram uma mescla de comentários e de apresentação de voto. Então, eu queria
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saber do Sr. Presidente se este já é o momento da votação ou se é ainda o

momento da discussão do relatório, porque me parece que, regimentalmente, Sr.

Presidente, nós deveremos, primeiro, discutir o relatório. Depois do relatório

discutido, quando fosse colocado em votação, nós iríamos manifestar os nossos

votos, e aqueles Srs. Deputados que desejassem fazer um voto em separado teriam

todo o direito de fazê-lo. É esse o esclarecimento que eu gostaria de obter da

Presidência, do companheiro, ressaltando que foram muito esclarecedoras e ricas as

opiniões que aqui foram por nós ouvidas. Apenas eu queria um esclarecimento a

respeito da colocação, para saber se já está se realizando a votação. Obrigado. Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Quero dizer a V.Exa.

que nós estamos num processo de discussão prévio à votação final. E, por isso, é o

momento oportuno de apresentar esse voto em separado, porque daqui a pouquinho

nós vamos já colocar em votação final.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH – Está bom, Sr. Presidente.  Eu acato a

decisão de V.Exa., mas, com bastante humildade, eu insisto na pertinência

regimental que deveríamos, primeiro, discutir. O Relator manifestar o seu voto e só

então os Srs. Deputados apresentarem o voto em separado. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Só esclarecendo a

V.Exa. que o Relator já fez na reunião anterior.

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – É porque essa é uma

continuação da reunião anterior.
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O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH – Então, se foi na reunião anterior, já

estava em processo de votação. Não poderia ser aberta a discussão. Se o Relator

manifestou o voto na sessão anterior, o Relator só manifesta o voto encerrada a

discussão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Não, mas ele fez uma

apresentação...

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH – Está bom, Sr. Presidente. Eu retiro o

que disse. Não tenho interesse nenhum em polemizar. Era só para esclarecer.

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH – E eu não estou nem contribuindo

para o andamento do processo. Eu retiro, então, as colocações que fiz.

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Pela ordem, Deputado

Simão Sessim.

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM – Sr. Presidente, eu acho que o

Deputado Nelson Otoch colocou perfeitamente como se deve proceder nesta tarde,

nesta sessão, porque houve... se foi precipitado o voto em separado... não foi, foi um

pedido de vista. Então, ele apresentou o voto, chamou de voto político, voto da

bancada, mas, de qualquer forma, é o voto de vista que foi apresentado. É

necessário que o Relator se manifeste no sentido de acolher ou não as ressalvas

apresentadas pelo Deputado Avenzoar Arruda, porque é o voto de vista ao

processo. Ele não está falando apenas como membro da bancada do PT. Ele está

apresentando o voto do pedido de vista que fez na reunião passada. Então, o

Relator deve se manifestar dizendo se acolhe ou não a ressalva. Acolhida a
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ressalva, acho que não há nenhum problema de votarmos o relatório final, com as

sugestões apresentadas pelo voto de vista. É normal, é regimental o que o

Deputado Nelson Otoch apresenta, e eu apóio perfeitamente o pedido de pela

ordem dele, para que V.Exa., Sr. Presidente, decida como vamos atuar. Se vamos

atuar votando o relatório apresentado pelo Relator sem as ressalvas, se vamos votar

com as ressalvas, se vamos discutir se as ressalvas devem entrar ou não. Acho que

há outro pedido de vista, inclusive. Foram dois pedidos de vista, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Foram três.

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM – Então, eles tinham que ser

apresentados. E o Relator vai examinar e dizer se acolhe ou não, para que

possamos votar um relatório que vai ser o relatório final, depois do exame feito pelo

Relator... inicialmente feito por ele, mas que agora aditado pelos votos de pedido de

vista.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Quero dizer ao

Deputado Nelson Otoch e ao Deputado Simão Sessim que é exatamente isso que

nós estamos fazendo.

 (Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Não, mas ia votar daqui

a pouco. Previamente, ainda agora. Eu não falei que ia votar agora. Falei que ia

votar daqui a pouco. E talvez...

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH – Sr. Presidente, inteiramente de

acordo. Voto é um negócio tão bom que nós vamos votar dez vezes.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – É. Mas acontece que

esse processo nós estamos dando encaminhamento da maneira como V.Exas.

estão colocando.

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA – Sr. Presidente, uma questão de

ordem. Eu... Agora acabou me ocorrendo uma dúvida. Pelo que eu entendo —

vamos ver se a seqüência é esta —, eu apresento o voto de vista. O Relator se

manifesta sobre o voto, se acolhe ou não. Posteriormente, vem a votação do

relatório como um todo, com voto ou sem voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Então, mas acontece

que tem mais dois votos... há duas vistas solicitadas.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH – Deputado Avenzoar Arruda, V.Exa.

me permite um aparte? Tem um pequeno equívoco na definição de V.Exa. O que o

Relator pode acatar ou não são sugestões para inclusão no relatório dele. Ele não

tem que comentar, nem acatar, nem desacatar o voto de V.Exa. em separado. Como

V.Exa. manifestou misturando, assim como o Deputado anterior, sugestões, ao

mesmo tempo em que votou, me pareceu que a pertinência era o Sr. Presidente ter

pedido ao Relator para se manifestar sobre a inclusão ou não das recomendações,

para que, quando fôssemos votar o relatório, ou votaríamos o relatório cujo texto foi

distribuído aos Srs. Deputados, ou votaríamos o relatório cujas sugestões trazidas

pelos Deputados tinham sido acatadas pelo Relator. Mas o voto de V.Exa. não tem

pertinência de discussão e nem de aprovação nem do Relator, nem da Presidência e

nem do Plenário.

O SR. DEPUTADO JOÃO MATOS – Pela ordem... para uma questão de

ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Eu só queria dizer que

nós estamos fazendo exatamente isso. É porque há três pedidos de vista. Nós

estamos só conversando, mas o encaminhamento está sendo nesse sentido. Talvez

até... a minha manifestação em relação à questão do voto foi até uma terminologia

que talvez tenha soado mal. Mas...

O SR. DEPUTADO JOÃO MATOS – Só para esclarecimento e para uma

questão de ordem, Presidente. Presidente, eu não apresentei voto em separado.

Disse que não apresentaria. Eu apenas apresentei sugestões, pedindo ao Relator

que incluísse no relatório. Não fiz voto em separado, não. Tinha pedido vista, mas,

de cara, já abri mão do voto em separado, dizendo que não iria apresentá-lo. Só

para esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Pois não. Tem mais uma

vista do Deputado Régis Cavalcanti. Mas antes, só para uma questão de ordem,

passo a palavra ao Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, antes de fazer o meu

depoimento, eu vou apenas registrar que a última frase do nosso documento...

"Portanto, pelos argumentos apresentados pelo ilustre Relator, o nosso voto é pela

aprovação, com ressalvas, do presente relatório — portanto, do relatório dele — por

não representar o resultado que se espera de uma Comissão Parlamentar de

Inquérito. Ao mesmo tempo, solicitamos a incorporação do mesmo como parte

anexa do relatório. Está escrito aqui em português. Nós aprovamos o relatório do

Deputado Anivaldo Vale, com as ressalvas políticas que apresentamos aqui, que

são todas políticas. Nosso voto, ele se diferencia na forma de abordar os temas.
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O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH – Que S.Exa., o Relator, poderá acatar

ou não.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Com certeza. Isto é competência dele:

avaliar se ele acha que deve acolher ou não. Nós estamos inclusive votando a favor

do relatório dele. Eu gostaria de dizer o seguinte: eu acompanhei esse processo

desde o início. Nós, de fato, tivemos uma dificuldade em delimitar com mais precisão

nossos objetivos. Isso nos dificultou no trabalho. Acabamos gastando tempo

precioso, e tivemos um resultado aquém do desejado e do necessário. Mas, de

qualquer forma, eu posso registrar que um grupo de companheiros se esforçou para

conseguir esse objetivo. Não foi, com certeza, fruto do conjunto da Comissão, e

acredito que nem era desejo de uma boa parte deste Congresso e do próprio

Executivo. Eu queria dizer que o relatório do Deputado Anivaldo Vale retrata com

precisão os fatos, a história do que aconteceu. Então, neste particular, é um relato

perfeito do que aconteceu, mas nós, lógico, fizemos uma ressalva de caráter político.

Nós gostaríamos que esta Comissão não tivesse terminado da forma como

terminou. O Deputado João Matos foi perfeito. O primeiro “bochicho” levou um monte

de gente a querer acabar com a Comissão, que tinha um papel importantíssimo. E

nós talvez temos uma co-responsabilidade nisso por não termos sido mais

determinados, mais duros em tocar isso para frente. Eu me sinto frustrado, porque

esta Comissão poderia ter sido talvez a Comissão mais brilhante deste período do

Congresso Nacional. Nós poderíamos realmente ter apertado empresários

desonestos, servidores públicos também desonestos, e nós poderíamos ter tido um

resultado muito mais positivo. Nós vimos coisas nesse pouco tempo extremamente

importantes. Infelizmente, ficamos de mãos amarradas e não conseguimos botar na
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cadeia ou pelo menos para fora do serviço público quem merecia, ou ressarcido

financeiramente um pouco a União dos recursos desviados e perdidos. Então, nesse

particular, eu sou um Parlamentar frustrado com o resultado do trabalho. Mas não

acho que não fiz esforço para acontecer. Viajei, fiz o que foi possível, fiz

requerimento quando achei necessário. Com certeza, o trabalho foi concluído antes

de começar a dar frutos. Então, eu queria apenas fazer este registro. Nosso voto é

um voto complementar. Ele poderia ter sido mais duro nas proposições. Nós fomos

relativamente lights. Então, eu quero acrescentar, reafirmar as palavras do

Deputado Avenzoar Arruda de que nós apenas, de fato, tentamos aqui mostrar a

diferença de um relato técnico feito pelo Deputado Anivaldo Vale e o voto político

nosso, do Partido dos Trabalhadores, registrando pessoalmente a minha frustração

com os resultados do trabalho. Mas, de qualquer forma, dizer que valeu a pena. O

País depende muito de apurações, e nós constatamos que há muito o que ser

apurado, porque nós identificamos desvio de recurso público, malversação,

desonestidade, projeto e licitação malfeitos para permitir, um passo à frente, corrigi-

los e pegar mais dinheiro público. Nós percebemos descuido por parte dos

servidores públicos que teriam a responsabilidade de cuidar de forma mais cautelosa

dos nossos recursos. Inclusive percebemos que a União não controla bem os seus

bens imóveis. Portanto, tem muita coisa a ser corrigida, e o Congresso poderia ter

dado uma contribuição maior. Não foi ainda dessa vez. Nem por isso, nós vamos

sair daqui desanimados, apesar da frustração com o resultado desse trabalho. E, por

fim, quero saudar aqueles poucos Parlamentares que se dedicaram e tentaram fazer

com que o trabalho fosse à frente. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Com a palavra o

Deputado Regis Cavalcante, que inclusive pediu vista do relatório.

O SR. DEPUTADO REGIS CAVALCANTE – Sr. Presidente, eu pedi vista

para emitir opinião sobre o relatório. E, na mesma linha, acredito que, depois dessas

observações que farei, vou também aproveitar, já que há encaminhamentos de

posição sobre o relatório, para também fazer o mesmo, na mesma linha, no mesmo

diapasão, até porque nós não sabemos se vamos ter a oportunidade de ter outra

reunião, porque temos sempre dificuldade de fazer reunião nesta CPI depois da

prorrogação. O relatório apresentado pelo nobre Deputado Anivaldo Vale, em que

pesem as dificuldades e contratempos encontrados por esta CPI, ficou muito aquém,

para dizer o mínimo, do que se espera dos trabalhos e conclusões de uma CPI. Em

seu relatório de 213 páginas, as 17 primeiras foram destinadas a reproduzir os

documentos que serviram como meio para criação e instalação da CPI.  Da pág. 35

à pág. 147, o que se tem são as transcrições dos depoimentos prestados nas

diversas audiências realizadas, sem uma nota, observação ou crítica acerca de tais

depoimentos. O desinteresse da Direção desta CPI chegou a um ponto tal que o

Relator diz à pág. 149: “São registradas algumas observações sobre obras em que

se verificaram irregularidades.” Entretanto, o que se observa da pág. 149 à pág. 159

são meras reproduções do já conhecido relatório das obras com irregularidades

graves do TCU, sem as tais observações e tampouco o devido aprofundamento das

investigações. Muito curiosa é a condescendência desta CPI com diretores das

empresas suspeitas de envolvimento em irregularidades, como, por exemplo, o caso

citado pelo próprio Relator à pág. 148, onde faz referência a dois dossiês entregues

a esta CPI por ocasião da 17ª reunião de audiência pública, realizada em Salvador,
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no dia 13 de setembro de 2001. Um entregue pelo Sr. Luiz Carlos Anunciação

Araújo, contendo denúncias de irregularidades nas obras do aeroporto de Salvador,

e outro, pela Sra. Deputada Estadual da Bahia, Moema Gramacho, contendo

denúncias sobre a administração da Construtora OAS Ltda., responsável pelas

obras daquele aeroporto. Salvo melhor juízo, esses seriam casos de quebra de sigilo

bancário e fiscal e dos registros telefônicos, com vistas a averiguar possível

responsabilidade dos diretores daquela empresa nas irregularidades aludidas, bem

como a existência ou não de relacionamentos escusos com representantes de

órgãos públicos. A quebra dos sigilos bancário e fiscal e dos registros telefônicos

está assegurada no § 3º do art. 58 da Constituição Federal, que preconiza o

seguinte: “As Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão poderes de

investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos

regimentos das respectivas Casas (...)", poderes corroborados pela unanimidade do

Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal em julgamento do Mandado de

Segurança MS 23.716/AM, que se deu a 4 de abril de 2001, matéria relatada pelo

Sr. Ministro Marco Aurélio Mello. Às págs. 157 e 158, o presente relatório faz

referência a uma decisão do TCU relativa à BR-153, Minas Gerais, Itacarambi—

Manga—Montalvânia, em que, segundo o relatório da CPI, o Diretor-Geral do DER

de Minas Gerais à época teria cometido uma série de irregularidades, dentre as

quais falsidade ideológica, sendo inclusive multado pelo TCU. Todavia, sequer faz

menção sobre uma investigação mais aprofundada do caso, bem como de todos os

outros citados. A inconsistência deste relatório é tão ululante que chega às raias de

tolher as ações da própria CPI, pois está sendo apresentado sem levar a termo mais

de 30 requerimentos apresentados pelos membros da CPI, devidamente aprovados
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e constantes das atas entre os dias 20 de junho a 12 de setembro de 2001. Como

exemplo, cito o Requerimento nº 165/01, de minha autoria, aprovado na décima

sexta reunião, realizada no dia 12 de setembro de 2001, em que requeiro à

Comissão Parlamentar de Inquérito de Obras Inacabadas que sejam investigadas

obras da Adutora de Pão de Açúcar, Olho D’Água das Flores, Alagoas, e que foi

simplesmente ignorado pelo Relator e pelo Presidente desta CPI. Não bastasse

tantas heteroxias, este relatório não indicada nenhum responsável, não quebrou

sigilo dos citados, não indiciou absolutamente ninguém. Em suma, não procedeu

como uma verdadeira CPI. Limitou-se a reproduzir relatórios de outros órgãos, fazer

oitivas inócuas, e absteve-se das discussões mais apuradas, das investigações mais

profundas, atitudes essas que depõem contra a imagem do Poder Legislativo, mais

especificamente da Câmara dos Deputados. Por fim, lamento profundamente que

denúncias não comprovadas levantadas contra membros desta CPI, em especial

contra a figura do seu Presidente, importante liderança política desta Casa, tenha

provocado a inoperância e parcialidade nas apurações promovidas por esta

Comissão Parlamentar de Inquérito, lastimavelmente levando à produção deste

relatório pífio. Ou autores de denúncias tão graves não podem ser sordidamente

escondidos sob o manto do sigilo da fonte, uma vez que o inciso XV do art. 5º da

Constituição Federal diz: “É assegurado a todos o acesso à informação e

resguardado o sigilo da fonte, quando necessária ao exercício profissional.” Neste

episódio, em se tratando de investigação sobre o mau uso dos recursos públicos e

as relações promíscuas entre o Poder Público e a iniciativa privada, revelar os

denunciantes, mais que obrigação moral, é de extrema necessidade para o pleno

exercício do mandato parlamentar. Por isso, nestas considerações que faço ao
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relatório, e pelo exposto aqui acima, voto imediatamente e veementemente contra o

presente relatório, e conclamo os nobres pares membros desta CPI que procedam

da mesma forma. Aproveito, inclusive, a oportunidade para solicitar a prorrogação da

CPI, a fim de que os trabalhos sejam levados a bom termo. É isso que faço, neste

momento, quando do pedido de vista para esclarecimento, e adianto o meu voto, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Eu preciso depois fazer

alguns esclarecimentos a V.Exa. Esta Presidência, em momento nenhum, ignorou a

solicitação de V.Exa. em relação à adutora do vosso Estado. Nós listamos os

recursos na seqüência para colocar a CPI nos demais Estados e tínhamos um

projeto já elaborado para que visitássemos todos os Estados. Infelizmente, antes

que a prorrogação dessa CPI, o prosseguimento... O seu Estado como o meu

também não pôde chegar a essas investigações. Mas, em momento nenhum — eu

quero ressaltar a V.Exa. —, esta Presidência ignorou uma denúncia feita, nem por

V.Exa., nem por outro membro desta CPI, e até externa, como assim foi colocada

esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Com a palavra o Deputado Augusto

Nardes.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES – Sr. Presidente, Srs. Deputados,

quando nós trabalhamos para fazer esta Comissão Parlamentar de Inquérito, isso no

ano de 1995, quando eu recolhi as assinaturas, quando nós fizemos esse trabalho

de buscar a assinatura de cada Parlamentar e aguardamos seis anos para que ela

fosse instalada, foi baseado numa experiência similar que fiz no Estado do Rio

Grande do Sul, como Parlamentar, e presidi lá uma CPI que investigou as obras

inacabadas naquele Estado. Então, o desejo nosso era contribuir para o País, para
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que nós acabássemos com a cultura do desperdício do dinheiro público. O que eu

vejo no nosso País é que não existe uma legislação rigorosa. Houve uma melhora

com a Lei da Responsabilidade Fiscal, que, pelo menos hoje, cria uma série de

mecanismos para que o dinheiro público seja bem aplicado. Mas, como autor da

proposta da CPI das Obras Inacabadas, eu também me sinto como o Deputado João

Coser e como muitos que estão aqui, que talvez não o expressem, mas que sentem

que infelizmente nós não pudemos completar o trabalho. Certamente nós

precisaríamos muito mais do que os 40 dias. Tínhamos que fazer uma visita mais

ampla. Eu quero deixar muito claro, eu que sou da base do Governo, que a minha

proposta, desde o início, quando criamos a CPI, quando fizemos a CPI não era para

investigar o Governo A, B ou C, o atual Governo, era para tentar encontrar um norte,

encontrar um horizonte, um caminho para que nós pudéssemos legislar com maior

força, que o Poder Legislativo pudesse fiscalizar com muito mais estrutura, com

muito mais condições o Poder Executivo. Era esta a proposta. Por isso que já

apresentei, há algum tempo, a criação de uma Controladoria-Geral da União. Estou

consciente, Srs. Deputados, que fazermos uma CPI ou duas, aqui na Casa, se nós

não mudarmos os mecanismos de controle nosso do Poder Executivo, de nada vai

adiantar. Naquela CPI do Rio Grande do Sul, quando fiz a CPI das Obras

Inacabadas, botamos duas pessoas na cadeia. Encontramos uma série de falhas no

Rio Grande do Sul, mais de mil obras inacabadas. E nós sabemos que num trabalho

recente aqui no Senado, mais de 2 mil obras inacabadas foram encontradas,

perfazendo um valor de mais de 15 bilhões de reais. Com certeza, nós temos muito

mais que isso no nosso País. Não podemos fazer esse levantamento, completar

esse levantamento, através desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Aqui quero
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solicitar a todos os Parlamentares que representam seus partidos que nos ajudem a

votar uma emenda constitucional, de que eu sou autor, e que já está com parecer

favorável na Comissão de Justiça. Peço o apoio de todos os Parlamentares, que

falem com seus Líderes para que criemos esse controle permanente, essa

Controladoria-Geral da União. A idéia é basicamente a seguinte: o Congresso

escolher um controlador permanente para fazer esse trabalho de controle dos

recursos que são liberados via Orçamento da União. Se não tiver essa Controladoria

de forma independente, o Tribunal de Contas da União faz um trabalho de pesquisa,

ele pinça algumas, não faz um trabalho completo. É um bom trabalho, mas não é um

trabalho completo. Então, eu acho que a Controladoria-Geral da União é o caminho.

Eu até quero agradecer ao Relator, que incluiu como sugestão, que essa nossa

emenda seja recomendada através da CPI, para que possa ser aprovada na

Comissão de Justiça. Agora, em relação às colocações do Deputado Regis, ele tem

razão, especialmente na questão da investigação e da necessidade de poder

aprofundar mais. Nós não tivemos tempo para isso. Precisaríamos de mais tempo.

E, infelizmente, nós vamos sair com um trabalho inacabado; a CPI das Obras

Inacabadas com um relatório que vai ficar inacabado porque não é completo. Eu

lamento dizer isso. E não quero culpar o Relator, porque, infelizmente, foi brecado,

foi paralisado nosso trabalho. Há 40 dias não é feito mais nada, a não ser elaborar o

relatório. Deixou-se de verificar, por exemplo, a monstruosidade de recursos

desviados através da SUDAM. Eu cheguei a falar pessoalmente com o inventariante

da SUDAM, que me disse: “Olha, Nardes, tem questões lá que são terríveis para o

Poder Público, recursos que saíram do Poder Público, muitas vezes desviados.”

Então, eu lamento o que acontece. Mas, infelizmente, isso foi decorrente de uma
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denúncia, e talvez nós todos tenhamos culpa de não ter reagido coletivamente, de

forma conjunta, para que pudéssemos fazer uma investigação mais aprofundada e

trabalhado de forma mais conjunta, mais coletiva. Então, Sr. Presidente, só queria

deixar aqui esta minha insatisfação, esta minha frustração, e dizer que o Relator se

deteve exatamente naquilo que ele pôde fazer. Portanto, sentimo-nos frustrados,

esperando que possamos, pelo menos, aprovar essa emenda constitucional, que é

proposta nossa que está na Casa, com parecer favorável da Comissão de Justiça,

para tentar minimizar essa questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Com a palavra o último

orador inscrito, Deputado Augusto Franco.

O SR DEPUTADO AUGUSTO FRANCO – Sr. Presidente, Srs. Deputados,

infelizmente chegamos ao final dessa malfadada CPI. E tivemos um empenho muito

grande na CPI, principalmente o nosso Estado, lutando contra tudo e contra todos lá,

fazendo levantamento completo, tirando foto de todas as obras irregulares lá,

inclusive entregamos ao Relator Anivaldo, mas, infelizmente, não foi possível a

viagem ao nosso Estado para ver in loco a questão que estavam nos apresentando

naquele momento. Fizemos levantamentos, entregamos aos Deputados Estaduais,

inclusive lá no Estado virou Obras Inacabadas Estaduais também. O Tribunal de

Contas do Estado, a Assembléia pediu, e ele exigiu do Governador que se acabasse

as obras em 180 dias. Várias das obras estão andando. Quer dizer, um benefício

muito grande para o Estado. Infelizmente a CPI de Obras Inacabadas, que era de

alcance nacional, não teve alcançados os seus objetivos. Sinto a mesma frustração

de outros Parlamentares que aqui já adiantaram até seus votos. Mas, em virtude de

não poder ser prorrogada a CPI, nós vamos votar, já adiantando também o voto,
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como outros fizeram, vamos votar favorável ao relatório que, na medida do possível,

acredito que foi o máximo que o Relator Anivaldo Vale conseguiu fazer. Infelizmente

isso já aconteceu no Senado da República também, quando o Senador Carlos

Wilson, como Relator de outra CPI, não conseguiu chegar até o fim dela. Realmente

a relação promíscua entre empreiteiras e Governos Estaduais ou Federais, essa

vamos deixar para uma próxima oportunidade, mas eu acredito estar vivo ainda para

nós podermos pegar aqueles que hoje desviam dinheiro público. É só isso.

O SR. SIMÃO SESSIM – Sr. Presidente, eu não estou inscrito para falar, até

porque sou suplente do Deputado Augusto Nardes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Mas tem todo o direito

de falar, Deputado Simão Sessim.

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM  - Não é com relação à discussão do

relatório, pois o titular do meu partido está presente, o Deputado Augusto Nardes, e

é ele quem vai votar. Mas, Sr. Presidente, como sou titular da Comissão onde está

sendo votado agora o relatório da Agência Nacional de Aviação Civil, eu pediria a

V.Exa. para me retirar, até porque o Deputado Augusto Nardes é quem vai votar.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Infelizmente V.Exa.

precisa sair. V.Exa. tem contribuído bastante com esta Comissão. Agora, com a

palavra, para finalizar, o Relator, Deputado Anivaldo Vale, em relação aos pedidos

de vista colocados aqui.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, ouvi atentamente as colocações e as preocupações dos colegas. É

natural que, ao final do trabalho, em que se buscou, através da subscrição de vários
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Deputados, a instalação de uma CPI que tinha um universo de buscar informações

sobre obras inacabadas, no contexto da ilegalidade, no contexto da aplicação dos

recursos públicos, que houve, sim, uma frustração por parte de todos aqueles que

participam da CPI, de não ter trabalhado no contexto da elaboração de um

planejamento que pudesse dar uma cobertura, uma amostragem de todo esse

trabalho em nível de todos os Estados. Eu, ao ouvir a colocação dos colegas Coser,

João Matos, Avenzoar e Regis, eu queria dizer realmente que essa palavra pífio, do

relatório pífio, acho que ela se confunde realmente com o resultado do que foi o

trabalho da CPI. O relatório é descritivo, ele descreveu justamente o que foi feito

pela CPI. Se ela não atingiu o universo em todos os Estados brasileiros, certamente

o Relator não pode inventar nada aqui dentro. O que o Relator buscou como peça,

instrumento de trabalho, foi, sim, o relatório do Tribunal de Contas da União, que é o

órgão de assessoramento do Congresso Nacional, que presta informação à

Comissão de Orçamento e que, nos dois últimos anos, prestou relevantes serviços,

numa amostragem pequena diante das obras em execução no Brasil. Foi em relação

às obras fornecidas pela Secretaria de Controle do Ministério da Fazenda, o relatório

da Comissão Especial do Senado e algumas obras que nós verificamos no contexto

total. Então, eu queria dizer que não podia ser diferente. Queria dizer que a obra da

135, de Minas Gerais, nós estamos encaminhando, sim, para o Ministério Público,

porque houve um deslize mais profundo, como foi o caso da 386 e também do

aeroporto de Salvador, dados que nós não podíamos ignorar. Mandamos, e as

providências certamente serão tomadas pelo Ministério Público. Algumas obras

também nós elencamos no final do nosso relatório, dizendo que, ao invés de trazer

aquelas informações, esperar para o ano que vem, quando da elaboração do novo
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Orçamento, que o Tribunal, à medida que for realizando esse trabalho, forneça à

Câmara dos Deputados. Eu vou dar o mesmo tratamento às preocupações do

Avenzoar, do nosso colega, digno Deputado Avenzoar, já que as colocações estão

mais no campo político, e também do Deputado Regis, com voto em separado,

daquilo que foi solicitado pelo Deputado João Matos. Eu ouvi a sua colocação em

termos de valores. Talvez o instrumento que me assessorou nesse trabalho tenha

uma defasagem de data em relação àquilo. Mas eu demonstrei a preocupação e

sugiro providência em relação aos 25% que foram agredidos não só nessa  — essa

obra não foi auditada pelo Tribunal até hoje. Diante disso, Presidente, recuso os

documentos, ficando as sugestões, os votos e ficando o registro na ata dessas

preocupações do colega. E mantenho o meu voto e o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Bom, não há nada mais.

Vamos colocar em votação, então, o relatório. Está encerrada a discussão. Os

Deputados que aprovam permaneçam como se acham.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Só uma questão, Sr. Presidente. O

Relator, se entendi a frase, não acolheu nenhuma dessas...

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH – Não acrescentou nada.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Não acrescentou, mantém o relatório

dele.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Ficando como registro em ata.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA – Nesse caso, nós mantemos

nosso voto em separado como voto contrário, já que não incorporou nada.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Os Deputados que

aprovam permaneçam com se acham.

O SR. DEPUTADO JOÃO MATOS – Eu voto favoravelmente, mas com

restrições.

O SR. DEPUTADO REGIS CAVALCANTE – Voto em separado, Sr.

Presidente. Contra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Aprovado o relatório.

(Não identificado) – Com um voto, mas registre em ata os três votos

contrários. E registrados os votos em separado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Votos contrários do

Deputado Avenzoar Arruda, Deputado João Coser e Deputado Regis Cavalcante.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES – Sr. Presidente, com restrições,

pelo fato de nós não termos terminado a CPI. Com restrições

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Com restrições do

Deputado Augusto Nardes. Eu só queria dois minutos para fazer uma observação

acerca desta CPI de Obras Inacabadas, como Presidente que fui, somente para

colocar algumas coisas breves, rápidas em relação aos momentos vividos por esta

Presidência. Fui designado pelo meu partido, o PMDB, para presidir esta Comissão

Parlamentar de Inquérito e fui avisado — eu fui avisado —  dos problemas que eu

poderia ter em relação a esta Comissão Parlamentar de Inquérito e que os colegas

também poderiam ter para fiscalizar a questão da corrupção brasileira e destampar o

esgoto que leva recursos, bilhões do Governo brasileiro e do povo brasileiro.

Coloquei a máxima boa vontade a boa-fé para que esta Comissão andasse. Nós

tivemos problemas de metodologia inicial em relação a que rumo pudesse tomar
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esta CPI. Chamamos a Comissão do Senado Federal para que nos desse algumas

instruções, e veio o Relator, o Senador Maldaner, para nos dar sua experiência em

relação ao que tinha feito na Comissão Temporária no Senado. Mas, inicialmente,

contamos com colegas que estavam determinados a trabalhar, colegas que queriam

e estavam ansiosos para que mostrássemos ao País, ao Brasil, com transparência,

para onde estava indo o verdadeiro dinheiro do povo. E nesse caminho foi que eu

fui, como Presidente, levando as dificuldades. Mas havia a responsabilidade de

apresentar resultados, e assim nós o fizemos. A CPI começou a andar e começou a

apresentar resultados. Mas, depois de três meses e dez dias, me veio a solicitação

da prorrogação, e — pasmem, colegas Deputados — o Plenário da Câmara, todos

os partidos, unanimemente, votaram contra a prorrogação desta CPI. Todos os

partidos, Deputado Garcia, todos.  Uma coisa que realmente me estranhou. Porque,

em determinados problemas, alguns colegas cobram desta Presidência, o que é

normal em qualquer lugar, mas, no momento da cobrança, Deputado Coser, quando

todos os partidos unanimemente disseram que não queriam a prorrogação desta

CPI, esta Presidência estranhou porque não queriam a prorrogação. Fui à tribuna da

Câmara exatamente do dia em que estava em São Paulo fazendo investigações. Saí

de avião de lá às 6 horas da manhã e vim defender a prorrogação desta CPI no

plenário. E disse mais: “algumas forças estranhas me permitem que faça essa

defesa”. Mais ainda, colegas Deputados, disse que no momento em que houve

essas acusações ao Presidente, como presidente desta instituição, acusando o

Presidente, acusando a cabeça, desmoronava o resto da Comissão, desmoronava o

resto do corpo. Foi isso que aconteceu, Deputado Augusto Franco. E houve

acusações de corredores. Eu acho que é uma fragilização do Parlamento brasileiro,
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porque foi comigo, mas poderia ser com qualquer um de nós. Porque uma denúncia

de corredor, que ninguém sabe de onde vem nem como foi, de repente, se

transporta para dentro da Câmara dos Deputados, e aquilo passa a ser verdade, e

aquilo passa a ter força, e aquilo passa a incriminar uma Comissão de dezoito

homens de bem que nem os senhores e mais dez suplentes. Agüentei tudo,

Deputado Clovis Volpi, calado. Agüentei e deixei que caísse tudo por cima desta

Presidência, como líder que era desta Comissão. Não deixei que acusasse nenhum

de vocês. Em momento nenhum, fraquejei para que pudesse algum desses ser

incriminado. Passei por maus momentos, passei por dias difíceis, Deputado Garcia.

Agradeço a V.Exa. e a outros que me foram solidários nesse momento, Deputado

Regis Cavalcante, quando meu nome era vaiado, enlameado por toda a imprensa

nacional. E abriram uma sindicância, Deputado João Coser, e, na sindicância, pior,

vi colegas Deputados olharem para mim e dizerem: “Eu quero a quebra do sigilo

bancário de todos os membros da CPI.” E eu disse: “Nenhum membro da CPI tem

culpa. Nenhum membro da CPI. E a acusação não é contra membros desta CPI, a

acusação é contra este Presidente”. Estão aqui abertos os meus sigilos bancário,

fiscal e telefônico, porque eu não queria que sujassem a imagem de V.Exas.

Deixasse que sujassem a minha, eu era o Presidente. Era muito mais fácil eu me

defender do que dezoito. Era muito mais fácil eu prestar depoimento do que o resto

dos membros, que estavam sendo acusados injustamente. E aí passou-se todo esse

drama. Uma sindicância foi aberta na maior rapidez que esta Casa já viu. Denúncia

na sexta, segunda-feira constitui-se a sindicância, aprova-se no plenário na terça-

feira, abre-se a sindicância na quarta e, na quinta, eu já estava prestando

depoimento. Coisa nunca vista na Câmara dos Deputados, segundo depoimento do
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Deputado Simão Sessim, que me disse que, em 22 anos de Casa, nunca viu uma

coisa dessa com esse poder e dessa natureza. A sindicância rolou durante 15 dias,

acusaram e não tiveram a menor sombra de dúvida sobre este Deputado. E eu não

deixei que chegasse a V.Exas. Depois, nesse período, pior ainda, colegas

Deputados, no meu silêncio, na pressão que eu estava recebendo, abriram, Clovis

Volpi, o 0800 para se fazer denúncia contra V.Exas., o que rechacei imediatamente.

Pior: mandaram carta para os empresários que estavam sendo investigados por esta

Comissão, até certo ponto suspeitos, para que eles mandassem alguma acusação

contra algum membro, contra alguns de V.Exas., dizendo que guardariam o sigilo da

fonte que estava fazendo a acusação. Vejam a transformação: quem estava sendo

investigado passou, em determinado momento, na verdade, a ser transformado em

homem de bem perante V.Exas. Agüentei tudo calado. Agüentei no meu momento

de Presidente, agüentei no meu momento de líder. Estou tranqüilo porque foi não só

a vitória do bem contra o mal, mas foi uma vitória, e eu atribuo e elevo não só à força

divina, não só aos amigos que, no momento oportuno, chegaram junto a mim, mas

também à grande massa do povo brasileiro, que em determinados momentos não

tem que o defenda, que em determinados momentos é acuado e jogado sem defesa,

injustamente, não tem o que comer, o que beber e, acima de tudo, que é

marginalizado neste País. Disse, num pronunciamento, que me parecia mais uma

discriminação por eu ser Deputado Federal negro e Deputado Federal nordestino.

Agüentei tudo isso. Estou satisfeito, estou feliz porque suportei, defendi os senhores,

V.Exas. Tenho certeza disso. Em momento nenhum fraquejei ao defender V.Exas.

Eu os protegi na força da minha esposa e dos meus filhos, não deixei que ninguém

de V.Exas. fosse atacado. Pressão, recebi de todos os lugares. Mas, em momento
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nenhum, deixei que ninguém fosse acusado. Saio daqui tranqüilo, sossegado, com

meu trabalho cumprido. Não estou feliz, porque esta CPI não produziu o resultado

que eu esperava. Não estou contente, porque não aprofundamos a investigação

para colocar na cadeia os corruptos que tiram o pão da boca dos pobres deste País;

não estou feliz, Deputado João Coser, porque não cheguei a realizar o trabalho que

imaginava para o povo brasileiro, principalmente para os nordestinos, que são

discriminados neste País. Olhem o montante do Orçamento que vai para aquela

Região. Não estou feliz, Augusto Franco, por nesse momento de não ter podido

colocar transparência ao povo brasileiro. Mas estou contente como Presidente,

porque consegui preservar uma instituição, porque conseguiu-se renovar esta CPI

comigo na Presidência, mostrando que não tínhamos culpa, como não tínhamos em

momento nenhum. Saio daqui com a cabeça erguida. O primeiro passo em relação

ao fim da corrupção brasileira foi dado. Outros virão. Mas eu quero agradecer a cada

um de vocês assim mesmo, porque vocês foram homens de bem, trabalharam, se

expuseram; porque, quando na hora em que foram acusar a CPI, todos foram

incriminados em seus Estados. Sei que cada um recebeu sua parcela, e este

Presidente levou a parcela maior. Parabenizo vocês por estarem aqui votando esse

relatório final. Talvez não tenha sido o que queríamos, mas vamos tranqüilos para

nossas casas, vamos tranqüilos na direção de nossa esposa, na força dos nossos

filhos e na representação do povo brasileiro. Deus há de abençoar, e Deus vai

mostrar o caminho da verdade, em breve, médio ou em espaço longo, mas vamos

sair daqui tranqüilos. Fico feliz em ter tido, nesse momento, todos vocês como meus

colegas, meus companheiros, Anivaldo Vale, Relator — e tivemos lá nossas

divergências. Mas estamos concluindo nosso trabalho. Graças a Deus, estamos
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concluindo nosso trabalho. Fico feliz em ter tido vocês como companheiros, como

amigos. Acima de tudo, quero solidarizar-me nesse momento mais difícil. Muito

obrigado. Com a palavra o Deputado Augusto Franco.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO FRANCO – Além de parabenizar V.Exa. por

suas palavras, ia também fazer minha restrição no meu voto, apesar de favorável,

mas, por conta dos meus requerimentos que não foram aprovados, da visita a

Sergipe não realizada e porque não foram vistas obras com cuja completa conclusão

tanto sonhamos, então, também tenho minhas restrições em relação ao relatório.

Mas o voto é favorável, e parabenizo, apesar dos pesares, a Comissão pela

conclusão do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciando) – Quero só colocar em

votação a ata desta reunião.

(intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO AUGUSTO FRANCO – Quero pedir a dispensa da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciando) – Havendo a dispensa

da leitura da ata, em votação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se

acham. (Pausa.) Aprovada. Muito obrigado a vocês, feliz ano novo e feliz reeleição,

que todos retornem a esta Casa. Está encerrada a reunião e também estão

encerrados os trabalhos desta Comissão.


