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O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Havendo número

regimental, declaro abertos os trabalhos da 2ª reunião desta Comissão Parlamentar

de Inquérito, destinada a investigar as possíveis irregularidades atentatórias aos

princípios constitucionais da legalidade, da moralidade administrativa, da

economicidade nas obras iniciadas e não cumpridas e os bens imóveis que não

estão sendo utilizados ou utilizados inadequadamente pela administração federal.

Tendo em vista a distribuição de cópia da ata da 1ª reunião a todos os membros

presentes, indago aos Srs. Parlamentares a necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI – Sr. Presidente, acho que é

desnecessária a leitura, porquanto todos tenham a ata em mão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Defiro o requerimento

do Deputado André Benassi. Colocamos em discussão. Não havendo quem queira

discuti-la, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se acham.

(Pausa.) Aprovada. Vamos à Ordem do Dia. Essa reunião foi convocada para

discussão e votação dos requerimentos constantes da Pauta nº 01/2001, cujas

cópias encontram-se sobre as bancadas. Passemos à deliberação dos

requerimentos. Item 1 da pauta. Requerimentos de nºs 1 a 19, dos Deputados

Francisco Garcia, João Coser e Augusto Nardes, que solicita a todos os Ministros

que informem a esta CPI se existem oras inacabadas em seus respectivos

Ministérios.  Requerimentos são distribuídos a todos os Srs. Deputados. Nós vamos

votar os requerimentos em bloco. Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado

João Coser.
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O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, apenas para registrar,

nós fizemos... esses requerimentos são fruto, a maior parte deles, de uma primeira

conversa da Mesa Diretora, da CPI das Obras Inacabadas, coordenada por V.Exa.,

onde nós tivemos uma série de encaminhamentos preliminares, que seriam

apresentados hoje em forma de requerimentos, solicitando informações aos

Ministérios, Governos de Estados, Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas, e nós

vamos incorporar para a próxima reunião, ficou faltando aqui, a Comissão de

Orçamento da Câmara dos Deputados. Então, nosso voto em todos os

requerimentos é favorável, porque faz parte de um conjunto de informações

necessárias para que o nosso trabalho comece de fato a ser executado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Passo a palavra ao

Relator, Deputado Anivaldo Vale.

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

Deputados, o item 1 desta pauta, os requerimentos aqui registrados e ora

comentados pelo Deputado João Coser, objetiva buscar informações capaz de

subsidiar os trabalhos desta Comissão. Em assim sendo, da nossa parte, eu imagino

que está dentro do contexto de estruturação do processo de trabalho da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Tem algum Deputado

que queira encaminhar? Então, encerrada a discussão. Não havendo mais quem

queira encaminhar, em votação. Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam

como se acham. (Pausa.) Aprovado. Item 2 da pauta. Requerimentos nºs 20 a 44,

dos Deputados Francisco Garcia, João Coser e Augusto Nardes, que solicitam aos

Srs. Governadores que informem a esta CPI a existência de obras inacabadas nos

seus respectivos Estados e se são obras com recursos da União e não conveniadas.
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Também distribuídos a todos os membros e que, da mesma forma, serão votados

em globo.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, apenas para

encaminhar, porque nós sabemos que os Ministérios, eles têm aquelas informações

oficiais, mas, nos Estados, o Governador do Estado — e posteriormente tem um

pedido para as Assembléias  —, eles têm uma noção independente dos recursos,

independente de obras que porventura estejam nos esqueletos ou paralisadas.

Então, esta informação, ela pode não ser completa, com custo da obra, valor de

quanto foi empenhado, mas você pode ter uma radiografia de tudo que tem de obras

com recursos federais nos Estados paralisadas. Então, ela se torna importante para

irmos completando esse mapa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Eu queria consultar o

Relator se ele queria falar e eu queria também fazer uma proposição ao Deputado

Anivaldo Vale e ao Sr. Deputado, que esse item da pauta, acho que talvez fosse

acrescido dos edifícios que estão ocupados adequadamente ou inadequadamente.

Talvez, eu não sei, Sr. Relator, se fosse necessário colocar isso nesse

requerimento.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI – Por exemplo, os edifícios vendidos

pelo sistema de habitação e, na maioria das vezes, deixado...

O SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO ROSADO – Sr. Presidente, uma

questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Um minutinho.

(Ininteligível.) Deputado André Benassi.
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O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI – ...na maioria das vezes, nem

vendido e ocupado, largado esses edifícios.

O SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO ROSADO – Pela ordem, Sr.

Presidente.

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

Rosado.

O SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO ROSADO – Sr. Presidente, gostaria

de consultar de forma mais profunda a Comissão. Me parece que a Comissão tem

um objetivo específico, a CPI, e são as obras inacabadas. Essas obras acabadas,

mesmo que tenha um desvio de finalidade da sua utilização, não seria o objeto de

estudo ou de verificação por parte da CPI. Essa é a minha questão de ordem. É a

minha indagação.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI – Sr. Presidente, mais uma indagação

então.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Deputado André

Benassi.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI – Existem, no Brasil todo, prédios

financiados pelo extinto IAPI, depois Previdência, e todos eles ocupados

irregularmente. E, vendo esses prédios, suponho que a União nem receba e também

nem conserva. Não seria o caso de se levantar também esses problemas?

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Pois não, Deputado

João Coser.
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O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, primeiro com relação à

questão de obras concluídas. De fato, nós não vamos fazer investigação sobre

obras concluídas. Isso tem um consenso. Obras em andamento que porventura

tenham desvio, aí é nossa tarefa porque tem os princípios da moralidade,

economicidade. Está no texto da CPI, da convocação. Então, é obras inacabadas ou

paralisadas, talvez até em andamento, mas esse é o objetivo. Agora, com relação

aos prédios, eu gostaria de propor, Presidente, porque nós estamos elaborando,

para essa questão de bens, um outro requerimento mais detalhado, com os

quesitos. Saber o que existe, e nós vamos começar pelo patrimônio da União, que

tem um levantamento, e aí nós ficamos também com a tarefa de solicitar ao

Governador do Estado. Mas nós faríamos um outro requerimento, para bens

públicos utilizados ou não utilizados, porque você começaria com as obras, que

acelera o nosso trabalho, facilita o nosso trabalho, e, posteriormente, a gente aprova

na semana que vem dos bens públicos. Nós estamos pensando que, além de fazer

a pergunta do bem, como é que ele está utilizado, está alugado, está cedido, se é

comodato, porque, se for com a Prefeitura, não é grave, se for para um particular,

sem aluguel, é grave. Então, nós precisaríamos de fazer um requerimento um pouco

mais de qualidade. Estamos providenciando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Deputado André

Benassi.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI – Comentando o que o Deputado

Coser levantou, se for para a Prefeitura não é grave. Eu acho que não, em absoluto,

ela está aproveitando. O pior é quando ela está se deteriorando, e a União com

problema sério, o Estado com problema sério, Prefeituras com problema sério, e
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esses móveis permanecem deteriorando, e ninguém tira proveito disso. É

interessante esse levantamento.

O SR. DEPUTADO PAULO BALTAZAR – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Pois não. Com a

palavra... Antes do Deputado Baltazar, o Relator pediu a palavra pela ordem.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Eu queria levar a minha fala ao

encontro das colocações feita pelo Deputado Coser. Sr. Presidente, Sr. Presidente,

em relação às obras concluídas, elas não são objetos de discussão nessa

Comissão. Em relação a esses imóveis que se constituem ativos ociosos,

certamente, num segundo momento, nós vamos buscar essas informações junto ao

SPU, trazer para aqui e discutir. Mesmo porque a gente já tem conhecimento, já,

através da imprensa, inclusive, que há providências do Governo em relação até e

desmobilização de alguns ativos. Nós vamos checar essas informações, aquilo que

foi feito, e os imóveis que porventura encontrem na situação abordada por V.Exa.

certamente merecerão de nossa parte apreciação. Fica num segundo momento.

Nesse primeiro momento, diz respeito ao processo de obras inacabadas.

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

Deputado Paulo Baltazar.

O SR. DEPUTADO PAULO BALTAZAR – Sr. Presidente, eu entendo que,

nesse primeiro momento, todos esses requerimentos vão dar uma visão global da

dimensão do problema. Como vejo que se avança em alguns critérios, eu gostaria

de poder deixar para nossa reflexão, primeiro, que volume é esse. Porque, se nós

levantarmos toda, na dimensão que o requerimento, no volume que vamos receber

de informações, é provável que nós não tenhamos, como diria o povo, pernas para
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fazer a investigação de tudo. Nós teremos que privilegiar algumas delas, para que a

gente chegue a bom termo no tempo necessário. Então, parece que estamos

avançando. As que estão concluídas não serão. Agora eu pergunto: aquelas que já

sejam objeto de investigação, eventualmente de tribunal, nós faremos uma

investigação também superveniente, ou como será isso? Naquelas obras, por

exemplo, que já tem a investigação do Governo Federal, do Tribunal de Contas da

União, elas também serão objeto de investigação da CPI?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Levantando primeiro a

questão de ordem do Deputado Rosado, desde que o nosso entendimento, da

Presidência, desde que a obra, ela, a questão até da moralidade administrativa e

também que tenha alguma alteração e irregularidade em relação à economicidade,

ou seja, superfaturamento, ela, independente do entendimento dessa Comissão, nós

podemos avaliar a obra apontada por alguns dos senhores aqui presente. Também,

em relação... Mesmo a obra em andamento, quer dizer, não as obras acabadas,

concluída não é motivo da nossa investigação. Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, a opinião é o seguinte.

Nós temos que tratar de todas elas, pega o caso do Tribunal de São Paulo, o TRT

de São Paulo. Ele já foi investigado. Nós não vamos fazer uma nova investigação.

Mas ele, com certeza, tem que entrar no relatório como uma obra inacabada que

gastou tantos milhões, que deveria ter gasto tanto e que tem que ser concluída para

uma coisa ou pra outra. Nós temos que tratar dela. Qual é o tratamento depende das

realidades de cada um. Neste caso, nós já temos uma investigação profunda. Então,

não tem necessidade de voltarmos a fazer as investigações, mas nós temos

obrigação de trabalhar com os dados e a destinação ou alguma orientação. No caso
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do conjunto de obras, pelo que nós conversamos, nós vamos solicitar todas, mas

nós vamos trabalhar com aquelas que a LDO indica, que são obras com valor maior,

acima de 2 milhões pelo menos. Se tiver uma menor que apareça com grau de

irregularidade grande, ou com algum problema grande, nós podemos fazer a

exceção, mas o ideal é fazer uma seleção a partir do custo da obra, a partir da

valorização da obra. Isso é o que mais ou menos nós conversamos. Agora, nós não

queremos dar um corte agora. Primeiro seleciona tudo que tem inacabado e com

problema, depois, com o montante de informações que nós vamos ter, aí nós vamos

selecionar aonde é que a Comissão vai centrar os seus esforços. Essa é a idéia que

está passando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - É o entendimento... Pois

não, Deputado Paulo Baltazar.

O SR. DEPUTADO PAULO BALTAZAR – Eu só queria ver qual é a

orientação, porque eu acho que tem que ter alguma, para que a gente possa

começar a caminhar. Acho que os dados que virão poderão determinar

particularmente aquela que deve... Está perfeito na minha avaliação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Nós estabelecemos um

critério, mas o critério empírico, não é um critério determinado. À medida que forem

aparecendo algumas prioridades e que é assim o entendimento dessa Comissão,

nós vamos, naturalmente, colocando ela em pauta, para investigação. Essa regra

que o Deputado João Coser acabou de colocar, ela não é uma regra que vai nortear

o nosso parâmetro, é uma sugestão que, naturalmente, esta Comissão poderá

seguir.
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O SR. DEPUTADO PAULO BALTAZAR – Sr. Presidente, porque tem obra

investigada e já tomada a providência, quer dizer, está paralisada, mas já foi feita,

conclusa a investigação e as providências já seqüenciadas. E aí essa minha... para

a gente poder trabalhar com mais afinco naquilo que não foi feito ainda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Sem dúvida nenhuma.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Tenho a impressão que nesse caso é só

efeito de registro. A minha opinião.

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

Anivaldo Vale com a palavra.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Eu imagino que, na medida em que

nós identificarmos procedimento, como bem disse, numa obra como o Tribunal de

São Paulo, a Comissão certamente vai procurar conhecer a causa, vai procurar

conhecer as providências que foram adotadas, e, certamente, ela vai sugerir

algumas medidas. E a hora que sugerir, se as medidas que estão em andamento for

medidas que a Comissão possa conhecer e entender que são adequadas, ela

simplesmente vai sugerir medidas a serem adotadas naquele caso. Esse é o meu

entendimento. Você vai conhecer a causa, as providências que foram tomadas, né,

e apontar medidas de correção, se for o caso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Só... Deputado André

Benassi, é em relação às obras, os bens imóveis que estão sendo ocupados

inadequadamente, como o Deputado João Coser sugeriu, não entrou nenhum

requerimento, hoje, em relação a isso. Mas, na próxima nossa reunião, o senhor

pode inclusive...
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O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI – Sr. Presidente, eu estou falando isso

porque eu acho que é muito importante que nós conheçamos esse problema. É

porque existem milhares de famílias brasileiras mal acomodadas ou não

acomodadas, e quando a gente poderia conhecer o problema. Conhecendo o

problema, a gente poderia dar solução junto aos Estados, Municípios, regularizar

inclusive a situação. Vou fazer requerimento, então, na próxima. Até quando, Sr.

Presidente, nós podemos entrar com requerimento?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – O requerimento é um

dia antes da nossa reunião. Então, na véspera, no dia anterior, os requerimentos

serão colocados lá, nós vamos fazer a análise e colocá-los aqui.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI – Eu achava interessante indagar da

Previdência Social, que ela nos desse uma relação de como estão os bens, porque

os problemas maiores de conjuntos é da antiga Previdência Social, do IAPI, e

acredito que possa ter uma solução bastante satisfatória para a Previdência e para a

União.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Muito bem. O item 2 da

pauta está encerrada... (ininteligível) encaminhamento. Passo à votação. Os Srs.

Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. Vamos ao item 3 da pauta. Requerimentos de nºs 45 e 46, de autoria dos

Srs. Deputados Francisco Garcia, João Coser e Augusto Nardes, que solicitam ao

Presidente do TCU envio a esta CPI do levantamento efetuado por aquele órgão

sobre obras inacabadas. Da mesma forma, os requerimentos foram distribuídos e

serão votados em bloco. Para encaminhar, Deputado João Coser.
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O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, eu sou a favor do

requerimento. Eu apenas apresentei hoje um novo requerimento individual, que ele

vai além, né, ele pede o envio das informações disponíveis na Secretaria, são

objetos de debate nesta CPI, outras informações julgadas necessárias e o

comparecimento ao Plenário desta Comissão, no caso de dois... do Secretário da

Comissão, Secretário-Geral, o Sr. Luciano Carlos Batista, no caso do Tribunal de

Contas e Cláudio Autuluan(?). Então, o que que eu estou solicitando a V.Exa.? Que,

mesmo sendo aprovado este agora, o meu não pode porque se ele não for anexado,

ele não será aprovado, só na próxima sessão, ou V.Exa. faz o anexo ou, então,

aguarda a aprovação do outro para complementar o pedido de informações e o

convite ao comparecimento. Ele faria um documento único para o tribunal,

solicitando as informações e convidando as pessoas que atuam nessa área, tanto no

Tribunal de Contas, eu fiz um idêntico à Secretaria de Patrimônio da União. Só

quero colocar isso. Eu tenho um outro requerimento, complementando este que está

em votação. Sou a favor do que está em votação.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL – Sr. Presidente, para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Pois não, Deputado

Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL – Sr. Presidente, esses requerimentos

de nºs 45 e 46, quanto ao mérito, nós não temos nenhuma divergência. Portanto,

somos favoráveis. No entanto, da maneira que ele está, ele é insuficiente, porque

existem uma série de outros dados que o próprio Tribunal de Contas da União

detém e, como nós não explicitamos esses dados, eles não são obrigados a

fornecer. Poderão fornecer. Ao mesmo tempo, nós deveremos receber uma
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quantidade significativa de informação e, se não vier alguém do tribunal para ajudar

os nossos membros da Comissão a, nesse manuseio, na fase primeira, que seria,

no caso, a audiência pública para ouvi-lo, até que o (ininteligível) nos permitir a

sistematização, é por isso que esse requerimento assinado pelo Deputado João

Coser tem esse objetivo: ele complementa esse requerimento e, ao mesmo tempo,

convida o funcionário do Tribunal de Contas da União, que é o responsável por esta

Secretaria, como forma de facilitar o nosso próprio trabalho e, a partir daí, atender às

preocupações dos nossos pares, de como nós iremos definir o nosso trabalho. Por

isso é que, se fosse possível aceitar como adendo a este, que é parte dele, sem

prejuízo de votarem esse corte, aqueles adendos, até porque, Sr. Presidente, o

requerimento ora apresentado, se for de acordo das partes autoras, aqui ele poderia

ser incluído um ou outro parágrafo, como forma de adendo, que o Plenário poderia

sugerir, desde que tenha anuência de V.Exa. e do nobre Relator.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Eu queria só informar

ao nobre Deputado que, regimentalmente, nós não podemos receber requerimento

no dia da nossa reunião, porque, como é reunião inicial, então nós não vamos...

Está tudo hoje muito calmo, mas, daqui a pouco, um mês ou dois meses, isso daqui

vai estar com bastante trabalho. Sua preocupação não é o nosso trabalho.

Entretanto, eu acato, naturalmente, a sua colocação e queria ouvir...

O SR. DEPUTADO FRANCISCO GARCIA – Só uma questão de ordem, Sr.

Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – ...o Relator em relação a

isso. Mas, antes, eu vou dando a questão de ordem do nobre Francisco Garcia.
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O SR. DEPUTADO FRANCISCO GARCIA – Examinando a preocupação do

Deputado Pimentel, a gente acha válida o momento que ele coloca, e até para

salvaguardar os interesses da Comissão no futuro. Mas eu creio que a palavra aqui,

de todo o levantamento, colocada dentro do requerimento, ela preenche e se houver

alguma omissão da entidade eu... Agora, explicar o explicado seria melhor. Mas a

palavra aqui, quando a Comissão diz de “todo o levantamento”, é importante que

aquele que vai informar ter que nos informar todo o levantamento efetuado pelo

tribunal ou pelo Governo, por quem quer que seja. Então, a palavra “todo o

levantamento”, ela envolve todas essas preocupações. Agora, se nós fizermos um

direcionamento àquilo, mas aí seria um questionamento, seria uma forma de nós

nos adequarmos. Aí seria a Comissão, juntamente com o nosso Relator, para saber

quais são os quesitos à prestação, porque ontem, a preocupação nossa é saber se

determinada obra que tinha cem, ela recebeu oitenta, mas só executou vinte, essa é

uma preocupação. Quer dizer, com vinte, ela não vai executar oitenta. Então, é essa

preocupação que o Relator ontem demonstrou e que não foi entendida pelo outro

companheiro nosso, pelo Senador, e que envolve uma certa... Mas, na seqüência

nossa, é o que vai nos trazer algos imprevisíveis. Que são essas obras inacabadas

é que a determinada empresa deve ter recebido mais do que o que executou. E é

evidente, com o que falta, ela não pode acabar. Esse questionamento, a princípio,

donde a gente diz “todo o levantamento”, pode passar despercebido pela autoridade

que não queira informar à Comissão a realidade. Então, essa preocupação a gente

pode, depois, conversando com o nosso Relator, saber quais são os quesitos ou

questionar item por item, que ficaria, talvez, até mais fácil para um levantamento de

entendimento da própria Comissão.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Com a palavra o nobre

Relator, Deputado Aníbal do Vale, Anivaldo Vale. (Pausa.) Deputado Anivaldo.

(Pausa.) Ele quer saber a questão do adendo em relação ao requerimento.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Presidente, nós não vamos insistir, não.

Nós não queremos. Nós aprovamos a semana que vem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Ah, está bom.

(Não identificado) – Tudo bem. Não tem problema.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Não tem nenhuma dificuldade de nossa

parte.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Aprovado o requerimento, a

solicitação será feita pelo Presidente. Os termos dessa solicitação certamente serão

discutidos, está certo, inclusive os quesitos.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Isso.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Então, eu acho que esse

levantamento pode contemplar o que é objeto dessa preocupação que é dessa

indagação.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Eu gostaria de...

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Os quesitos que forem colocados no

requerimento serão, certamente, apreciados.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - A única solicitação que eu faço a V.Exa.,

com anuência do Relator, com certeza, é para aguardar o convite, porque, no meu

requerimento, tem o convite. Então, nós... Eu gostaria de fazer a solicitação e o

convite. Então, no meu requerimento, como tem o convite, é só questão de uns dias,
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para nós aprovarmos o requerimento e já fazermos o convite. Mas se votamos a

favor...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Muito bem. Eu só quero

comunicar também ao Deputado José Pimentel e ao Deputado João Coser que nós

marcamos uma audiência com o próprio Tribunal de Contas da União, para que nós

fôssemos lá, e aí nós poderíamos aproveitar a visita. E aí nós contemplaríamos o

seu requerimento, não é? E também na questão da Secretaria de Patrimônio da

União. (Pausa.) Bom, em votação o requerimento, não é? Em discussão. (Pausa.)

Encerrada a discussão. Passo à votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Item 4 da pauta.

Requerimentos de nºs 47 a 68, dos Srs. Deputados Francisco Garcia, João Coser e

Augusto Nardes, que requer sejam solicitados aos Presidentes das Assembléias

Legislativas o envio a esta CPI de relação das obras inacabadas no seu Estado que

receberam recursos federais ou sejam provenientes de convênio. Também serão

votados da mesma forma que os anteriores. Para encaminhar, concedo a palavra ao

Deputado Francisco Garcia.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO GARCIA – Sr. Presidente, entendo que a

discussão passa a ser a mesma dos itens anteriores. É um requerimento que

envolve não só o Executivo, os tribunais, mas também o setor legislativo. Possa ser

que, em algumas Assembléias, existam alguns pareceres já anteriores, que poderão

animar ainda mais a discussão dentro da própria Comissão. Então, entendemos nós,

ao requerermos o posicionamento das Assembléias Legislativas, nós estaríamos

trazendo em discussão, em nível estadual, do Poder Legislativo do Estado, para que

eles ali procedam também discussões e animem dar cada vez mais as informações,
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aquilo que nós queremos. Então, entendo que esses mesmos requerimentos devem

seguir a mesma praxe dos outros, em bloco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Bem, não havendo mais

quem queira encaminhar a discussão, passa-se à votação. Os Srs. Deputados que

forem favoráveis permaneçam como se acham. (Pausa.) Aprovado. Item 5 da pauta.

Requerimento de nº 69/01, do Sr. Deputado Augusto Nardes, que requer a esta CPI

que faça inicialmente uma avaliação minuciosa nas usinas termoelétricas e

hidroelétricas que estão com suas obras paralisadas e inacabadas em todo o Brasil.

Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Augusto Nardes.

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

nós entendemos que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo fato de estar

enquadrada a palavra “inacabadas”, tem que direcionar imediatamente diante da

situação dramática que estamos vivendo no País, com a possibilidade de um

racionamento, que pode trazer embaraços no crescimento do desenvolvimento do

Brasil. Conforme dados da Fundação Getúlio Vargas, vai deixar de ser criado no

Brasil este ano 1 milhão e 100 mil empregos. Isso é extremamente grave. Portanto,

eu estou propondo que nós façamos uma avaliação dessas perdas. E, de 95 até

agora, foi feito um levantamento também pela Fundação Getúlio Vargas, falta 2

milhões de quilowatts para produzir. Deveria ter sido investido no País 3 bilhões de

dólares, que é igual a 0,5% — veja só os números —, 0,5% do nosso Produto

Interno Bruto. E nós, infelizmente, não fizemos esse investimento. E poderemos ter,

este ano, uma perda no crescimento do Produto Interno Bruto de 1,8%. Veja só

como é dramático os números no crescimento e o desenvolvimento do País. Ou

seja, faltou investimento de 3 bilhões, e poderemos ter um reflexo de perdas de 1,8
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— isso representa meio por cento —, mas poderemos ter uma perda de 1,8 no

Produto Interno Bruto. Representa isso 0,5%, e vamos perder 1,8 por falta de

investimentos. Diante dessa situação, nós teremos um decréscimo na exportação.

Há possibilidade de nós perdermos 2 bilhões de dólares na exportação este ano,

deixando de gerar empregos internos. Portanto, a situação é gravíssima. Diante

disso, Sr. Presidente, eu estou propondo, neste requerimento que faço a V.Exa.,

para que possamos ter uma investigação, uma avaliação, fazer um inventário do que

que aconteceu com as nossas usinas hidroelétricas e termoelétricas. Sabemos que

hoje 90% do abastecimento de energia é devido às usinas hidroelétricas, mas

também temos as termoelétricas, temos as usinas nucleares. Eu acho que caberia

imediatamente a esta Comissão Parlamentar fazer um inventário daquilo que está

acontecendo nesta área, que é estratégica, que é fundamental para a Nação

brasileira. Por isso, eu gostaria de fazer esse apelo de que os Parlamentares

apoiassem esse requerimento, porque isso significa montar uma estrutura para o

crescimento do País. E, como nós vamos perder 2 bilhões de dólares nas

exportações, significa desemprego, significa má distribuição de renda, significa não-

geração de empregos. Portanto, eu estou solicitando o apoio de todos os

Parlamentares, que a gente possa iniciar esse trabalho. Depois, é claro, dos dados

recebidos, das visitas feitas, nós possamos trabalhar imediatamente nesse

segmento, que é vital e crucial para a estrutura de todo o nosso País. Era isso, Sr.

Presidente, que eu queria requerer e solicitar o apoio de todos os Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Deputado João Coser

com a palavra.
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O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, em épocas de apagões,

não tem dúvida que esse aqui é o tema mais... Não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Palpitante.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Mais candente, mais chamativo. Então,

nós estamos totalmente de acordo com o Deputado Augusto Nardes. Achamos

importante começar pelo debate sobre a produção, transmissão de energia e,

principalmente, a realidade da termelétrica, das hidrelétricas espalhadas e

abandonadas ou que não se iniciaram ainda pelo Brasil, apesar da programação de

mais de 45 no Plano Plurianual do Governo, aquele que teve toda aquela

propaganda de televisão, que nós acompanhamos. Então, nós estamos de acordo

com o requerimento. O que nós achamos que está insuficiente é o que o Deputado

requer. O desejo é puríssimo e legítimo, mas nós precisamos ver o que que a gente

vai fazer. Então, precisa de, além de aprovar esse requerimento, identificar como se

começa o trabalho, porque aqui solicita, cumprimentando V.Exa., uma avaliação

minuciosa das usinas. Nós precisamos de... Nós não dispomos desses dados. Aí, ao

requerente, eu gostaria sim, para nos ajudar no trabalho, o que que ele propõe fazer.

É um levantamento, é uma solicitação ao Ministério do que tem, do que começou? É

uma visita pelo Brasil afora, é ir ao PPA buscar... Porque nós precisamos de

produzir. Nós, a ANP, Agência Nacional de Energia, ANEEL... Então, nós

precisamos fazer um... Aqui o requerimento tem nosso apoio e solidariedade. Agora,

ele é insuficiente pra produzir o trabalho. Ele não garante ao Presidente, aprovado

esse requerimento, o que que nós vamos fazer. Aqui nós temos que ser o mais

objetivo possível, pra dizer: “Ó, nós precisamos destas informações pra fazer uma

leitura, atuar no sentido...” Porque todo mundo hoje discute isso. Tem uma audiência
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fantástica, acontecida aqui ao nosso lado. Então, eu quero discutir, sou a favor do

debate. Então, precisar um pouco esse requerimento, para que a gente possa, de

fato, ter sucesso nessa empreitada.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS – Pela ordem, Sr. Presidente.

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

Deputado Sérgio Reis.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS – Só uma informação, a título de

esclarecimento. Eu queria saber da Presidência se essa CPI também irá poder

investigar obras relacionadas, obras inacabadas referentes aos Governos Estaduais.

Só se obtiver recursos federais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Tiver recursos da União.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS – Nenhuma outra obra que venha com

recursos do Estado não será permitida investigação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Deputado Sérgio Reis,

se tiver qualquer recurso federal e se tiver solicitação e for do entendimento desta

Comissão, nós podemos investigar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS – Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Eu queria antes passar

a palavra ao Relator.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente, uma questão de

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Pois não, Deputado

Augusto Nardes.
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O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES – Diante das indagações do

Deputado João Coser, eu gostaria... Eu complementei e não escrevi, mas

complementei que nós teríamos que fazer um inventário das termoelétricas, e esse

inventário se pressupõe, é claro, pode ser uma visita ou chamar o Ministro. Isso aí

eu acho que a Executiva da Comissão pode se reunir posteriormente, e vermos

aprovado o requerimento. Estou pedindo que a Comissão dê prioridade para isto. A

partir da aprovação, nós podemos reunir a Comissão, a Executiva, o Presidente, o

Vice-Presidente e o Relator, e juntamente tomarmos as decisões do que fazermos.

Mas eu entendo que imediatamente seria fazer uma visita ao Ministro de Minas e

Energia, pedir para ele nos informar as usinas inacabadas e saber quais as

condições, fazer um inventário, fazer uma avaliação, o porquê que está... E aí está

no meu requerimento, fazer uma avaliação por que que está inacabada, quais as

providências que estão sendo tomadas imediatamente. Ou seja, diante do

racionamento, nós temos que focalizar. Por isso que eu não especifiquei, até para

dar uma liberdade maior, para que nós possamos fazer nesta visita e ver qual é o

caminho, porque nós não sabemos a situação. Não adianta eu demandar e colocar

toda a situação das usinas, porque nós não temos o conhecimento, nós estamos

iniciando um trabalho. Então, o contato inicial vai nos proporcionar saber o que que

está acontecendo, e, a partir daí, nós tomaríamos decisões do que fazermos. Então,

eu acho que seria uma visita ao Ministro de Minas e Energia, se for necessário,

posteriormente, convocar o Presidente da ANEEL para vir aqui, aí para que ele

exponha o porquê que estas obras estão inacabadas. Porque o Ministro até possa

ser convocado, se for o caso. Mas antes nós tínhamos que fazer uma conversa,

inicialmente, para depois tomar as iniciativas seguintes e, portanto, que eu não
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especifiquei, até porque desconheço o assunto em relação... Começou agora a vir

as informações, eu citei aqui alguns números dos reflexos econômicos, da

gravidade, ou seja, vamos perder 2 bilhões de dólares nas exportações, poderemos

ter um desemprego de 1 milhão e 100 mil trabalhadores este ano, devido à retenção

do crescimento que teremos. Então, diante desta gravidade, eu acho que nós temos

que, imediatamente, se dirigir ao Ministro ou, se for o caso, à ANEEL e, depois, se

for necessário, convocá-los. Se as informações não forem pertinentes, não forem

suficientes, aí fazer uma convocação e saber profundamente o que está

acontecendo. Por isso que eu não expus diretamente, porque não conheço a

realidade, já que o assunto acaba de ser divulgado para todo o País, desta crise que

estamos vivendo, e nós temos que ter a responsabilidade de investigar.

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

Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, o Requerimento do

Deputado Augusto Nardes, nº 69/01, ele está contemplado no Requerimento nº

13/01, dirigido ao Ministério de Minas e Energia. Nada obstante a essa

contemplação, como ele está setorizando e, dentro do setor, ele especificando o que

é termoelétrica e hidrelétricas, naturalmente, eu acho que nós deveríamos definir se

vamos dirigir ao Ministro de Minas e Energia, porque, dentro do 13/01, certamente,

estas obras virão, virão essas informações. Então, como ele quer uma informação

específica, certamente ou contempla no 13/01, porque ele vai vir todo relacionado

dentro do 13/01, ou direciona especificamente ao Ministério. Este é um ponto. O

outro ponto, eu tenho acompanhado no meu Estado, que é um Estado produtor de

energia, e vejo, por exemplo, a situação nossa de Tucuruí, de Belo Monte, o esforço
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que tem sido feito, e que naturalmente, certamente, nós vamos tratar deste assunto

certamente, é que, às vezes, também há atraso de alguma obra que constituiu a

nossa angústia, inclusive, ela não está... ela está fora do alcance do Governo. São

as ações que foram por organizações não-governamentais, temas ambientais, uma

série de coisas que impediu. Por exemplo, nós temos o caso da Araguaia—

Tocantins. Quanto tempo ela ficou paralisada por uma discussão ambiental. Então,

eu acho que a preocupação do Deputado Augusto Nardes é mais do que louvável.

Não vejo nenhuma objeção ao acatamento do requerimento. Agora, devemos

especificar, contemplar ao Ministério de Minas e Energia, porque virá duas

informações. Essa, no corpo daqueles informações que estão solicitadas no 13/01 e

uma específica contemplando termoelétrica e hidroelétricas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL – Sr. Presidente...

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

Deputado José Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Como sugere o Sr. Relator, acho que

nós podemos aprovar e, ao elaborar o requerimento ao Ministério, faria a fusão dos

dois e entraria como itens a serem explicitados, baseados no Requerimento nº

69/01. Portanto, a gente aprovaria, e, na hora de elaborar, a nossa assessoria, como

sempre competente, faria essa fusão de maneira que não prejudique os objetos dos

dois requerimentos e atenda aos interesses da Comissão.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Eu só quero colocar, não

sei se o Deputado Augusto Nardes concordaria, eu tenho a impressão que o item 1

da pauta (ininteligível) levantamento sobre as obras inacabadas, mas o



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Obras Inacabadas
CPI - Obras Inacabadas
Número: 000418/01 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 23/05/01

23

requerimento do nobre Deputado, ele requer que faça uma avaliação também

minuciosa. Não é isso, Deputado? Não sei se estou me fazendo claro. Não é só a

questão do levantamento. O senhor quer que já comece a investigação.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES – Exatamente diante da gravidade

do problema que estamos vivendo. Essa é a diferenciação. Por isso que eu

explicitei, já que, nos outros requerimentos que nós fizemos, nós pedimos sem uma

avaliação mais profunda. Nós queremos uma avaliação mais profunda, e, diante da

urgência, é que nós estamos solicitando que inclusive seja marcada essa audiência

com o próprio Ministro e com a ANEEL, para nós conversarmos. Ou seja, a partir

daí, nós podemos tomar providências, ver que que o Governo está fazendo em

relação a isso. Se forem suficientes as respostas, nós podemos até parar por aí.

Agora, se não for suficiente, nós podemos voltar a fazer demandas que possam nos

fornecer mais subsídio e informações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Eu queria dizer que a sugestão

apresentada eu acho que ela vem ao encontro, dá para ser contemplada e queria

dizer ao Deputado Augusto Nardes que o nosso entendimento é que nós vamos só

deflagrar as ações depois de conhecer o tamanho do trabalho que nós vamos

executar. E que, da minha parte e se do interesse de toda a Comissão, eu acho que

nada impede a gente iniciar por esses sistemas que você aborda no Rio Grande do

Sul. E ainda vou mais longe: se tiver alguma coisa em outros Estados vizinhos, nós

já contemplávamos lá — Paraná, Santa Catarina — e fazia uma viagem e

contemplava. Eu acho que inicia, pode iniciar por aqui. Agora, não podemos iniciar

sem conhecer o tamanho do trabalho. Isso é uma ponderação que a gente faz.
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Vamos conhecer, e, dentro do início dos trabalhos, fica prioritariamente

estabelecido, no nosso entendimento, que inicia aqui pela sugestão de V.Exa.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES – Agradeço o apoio do Relator. Eu

acho que coincide com o nosso pensamento e, portanto, eu acho que, se for esse o

entendimento de toda a Comissão, Sr. Presidente, eu me declaro plenamente

satisfeito com as posições do Anivaldo Vale, porque vai em direção daquilo que nós

estamos pensando. Ou seja, nós se informar, por isso a idéia da visita, e, depois,

visitar, com dados e informações, para nós não nos precipitarmos em fazer alguma

coisa que não esteja embasada em informações que sejam de fundamento, para

que a gente possa fazer um trabalho com seriedade.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Pois não, pois não,

Deputado.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Nós eu acho que temos condições de

inclusive começar pela questão da energia, é muito interessante o convite ao

Ministro, a visita às agências, ver como convida depois nós podemos preparar e

tudo, o Deputado cuida também disso. Eu só gostaria de um pouco de cautela nesta

questão das visitas. Nada contra o Rio Grande do Sul, gostaria muito, irei com a

delegação lá. Só que me parece que não é a região do Brasil que está faltando

energia. Então, nós temos que ter cuidado, para não entrar num buraco furado aí,

né? Então, com a ânsia de mostrar serviço, a gente ir na contramão. Nós temos

regiões do Brasil com crise energética profunda. Lá tem energia. Então, nós temos

que ver se é o melhor lugar da gente ir começando. Então, eu não quero aqui jogar

água fria nas propostas dos companheiros. Não é... Estou solidário ao trabalho, às
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preocupações do Deputado, só que eu acho que nós temos muitos problemas e,

neste caso, muito cuidado é bom. É bom para não dizer que nós estamos querendo

atropelar aí. Só uma cautela mesmo. Mas, no momento certo, é definir por onde é

que a gente começa.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente, eu acho que, a

partir da conversa que teremos com o Ministro, nós podemos até definir

estrategicamente aonde que podemos... por onde começar. Sem essa conversa, nós

não podemos tomar uma posição. Eu acho que lá, no Rio Grande do Sul, como foi

levantado pelo Deputado Anivaldo Vale, tem problemas de termelétricas que estão

em andamento. Tem uma que foi paralisada, que é a Jacuí I, com 850 milhões de

desperdício do dinheiro público. Tem a Candiota. E tem lá um potencial de carvão

enorme, que não foi explorado e que poderia até abastecer outros pontos do País.

Então, é um problema que existe lá, mas eu concordo que, a partir da conversa que

teremos com o Ministro, nós podemos saber aonde estão as necessidades e as

prioridades mais urgentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Encerrada a discussão...

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Pois não, Deputado

Anivaldo Vale.

 O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Eu só queria deixar bem claro. Eu

acho mais do que natural, nós vamos tomar a iniciativa de buscar um espaço na

agenda do Ministro, para ir lá não só no Ministério de Minas e Energia, mas com

outros Ministérios aqui envolvidos. É que podemos discutir esse assunto, procurar

conhecer, e, certamente, os Ministros que vão nos receber vão nos municiar de uma
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série de informações. Mas o que eu quis deixar bem claro na minha fala, em relação

ao requerimento do Deputado Augusto Nardes, é que eu não tenho nenhuma

objeção, eu acho que a Comissão também, à exceção do que levantou, de que se

inicie qualquer visita por lá, muito embora o próprio documento dele não está

pedindo visita no Rio Grande do Sul, está entendendo? Mas nós vamos decidir no

momento certo. Onde vamos visitar? É no lugar “x”. A Comissão certamente vai

procurar proceder da melhor forma. E podíamos perfeitamente, se, dentro desse

contexto, contemplar o Deputado. Eu acho mais do que natural. Então, é esse o

entendimento que nós devemos colocar. E agora, de imediato, nós vamos provocar

uma audiência com o Ministro, e V.Exa. vai se fazer presente nesta audiência e,

certamente, vai ter oportunidade de ouvir toda uma explicação para aquilo que

constitui o seu anseio, a sua reivindicação, e nós vamos estar aí, dentro de um

trabalho, agendando essas providências.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES – Eu gostaria, Sr. Presidente, já

para encerrar essa minha participação, nós temos... Eu fui Presidente de uma

Comissão Parlamentar de Inquérito no Rio Grande do Sul, de obras inacabadas, por

isso que eu apresentei esse requerimento, como autor da proposta da Comissão

Parlamentar de Inquérito. Temos um trabalho já levantado no Rio Grande do Sul.

Então, essa sugestão do Deputado Anivaldo Vale é que lá nós já temos uma base

para iniciar um trabalho também, independente da questão energética, que é o

problema mais grave que eu considero no momento. E tem inclusive um meio de

comunicação, a RBSTV, que fez um levantamento de um prejuízo de 2,8 bilhões de

reais de obras inacabadas no Rio Grande do Sul, independente desta questão

energética. Então, já existe um trabalho feito lá pela imprensa, existe um clima de
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cobrança da sociedade gaúcha em relação a isso. Então, eu ponderarei isso no

momento oportuno em que começarmos as visitas, de talvez iniciarmos por lá,

porque já existe esse trabalho preestabelecido pela imprensa de lá. E não somente

pela imprensa, mas como também pela própria assembléia do Rio Grande do Sul.

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

Deputado André Benassi.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI – Eu gostaria de fazer um comentário

a respeito das visitas. Eu acho muito importante fazer visitas, mas acho muito

importante também e preocupo muito com os trabalhos da Câmara. E uma das

preocupações do Governo Fernando Henrique, quanto à não-criação de enxurradas

de CPI, é porque ele sabe que o Plenário, a Câmara vai ficando esvaziada, e nós

temos importantes reformas a fazer no Brasil, para o Brasil, de modo que, quando

for fazer visitas, fossem feitas com bastante critério, eliminar o quanto puder de

visitas, porque eu acho... Pode ser... Não pode ser tão proveitosa assim e, ao

mesmo tempo, prejudicar o trabalho que o Brasil precisa. O Brasil está precisando

não é só de levantamento de prédio inacabado, está precisando de reformas muito

grandes, mas profundas mesmo, porque nós estamos vivendo o período de 1940

ainda, e o Brasil precisa acompanhar o mundo moderno. Então, queria fazer essa

sugestão de que nós fôssemos bastante cautelosos com as visitas a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Esta Presidência acolhe

a sugestão de V.Exa., e nós vamos procurar, dentro do trâmite do trabalho, ver se a

gente coloca as visitações principalmente nos finais de semana. A não ser que a

Casa necessite de um quorum qualificado, naturalmente que a gente deixa para

outra oportunidade durante a semana. Mas nós vamos priorizar o final de semana.
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Só vamos fazer necessariamente no meio da semana quando não tiver outra

alternativa.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS – Sr. Presidente, pela ordem, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Deputado Sérgio Reis

com a palavra. Depois eu passo a palavra ao nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS – Sr. Presidente, é só para ressaltar aqui

da Presidência e solicitar também aos nossos companheiros, ouvi atentamente aqui

o pronunciamento dos nossos colegas, sei que a grande preocupação do momento

é a questão energética. Mas eu acho que a gente também não pode deixar de fora

inúmeras obras inacabadas que estão em nosso País, obras estruturais de

calçamentos, de pontes, viadutos, uma série de outros itens que a gente também

não pode deixar para segundo plano. Isso é muito importante que esta Presidência

fique atenta a essas ações, e, a partir daí, a gente comece a desenvolver um bom

trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Bom, antes de encerrar

a discussão, Deputado Salomão Gurgel com a palavra.

O SR. DEPUTADO SALOMÃO GURGEL – Sr. Presidente, Srs. Deputados,

eu venho hoje a esta reunião da Comissão de Obras Inacabadas porque, na quinta-

feira passada, o Sistema SBT de Televisão me convocou para fazer a visita a uma

obra inacabada na Capital do Estado. E seria, no projeto do Governador de doze

anos atrás, um hospital terciário, onde foram investidos 10 milhões de dólares,

segundo nos informou a televisão SBT. Então, como a obra não foi acabada, hoje

está sendo saqueada. Já levaram os canos, os esgotos, as esquadrias, e a
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população está tentando tirar até, com picareta, os azulejos que tinha lá. Então, nós

vemos ali esse desperdício, e eu gostaria de entregar à Comissão essa fita, porque

é uma calamidade, um crime que se faz contra a saúde pública, principalmente

porque não se construiu a obra e não tem um vigia sequer. Hoje, onde seria um

hospital, é um local onde se praticam crimes, onde são levadas mocinhas para

serem estupradas, e lá uma junção de pessoas até assassinadas dentro do hospital.

Então, eu gostaria de trazer para a Comissão esta fita, foi gravada em VHS,

especialmente para colocar à disponibilidade aí dos Srs. Deputados. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Esta Presidência a

recebe, e vamos colocar, nobre Deputado, de acordo com o prosseguimento do

nosso trabalho, a avaliação dessa obra da sua indicação. Encerrada a parte de

encaminhamento, em votação. Os Srs. Parlamentares que são favoráveis ao

requerimento permaneçam como se acham. (Pausa.) Aprovado. Vamos passar para

o item 6 da pauta: Requerimento nº 70/01, do Sr. Deputado Norberto Teixeira, que

requisita ao TCU o envio de relação com todas as obras contratadas pela União e

que estejam inacabadas, com restrições ou com suspeita de irregularidade. Nós

podemos... Esse requerimento que está aqui, ele já foi contemplado aqui nos

requerimentos anteriores, não é, requerimentos anteriores. Eu solicitar aqui desse

Plenário se a gente acoplaria um... tornaria prejudicado. Com a palavra o Deputado

João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, aqui é um caso de

prejudicialidade, nada contra, totalmente a favor, mas já tem um requerimento
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aprovado. Considera prejudicado porque já existiu um outro requerimento com o

mesmo teor aprovado. É apenas procedimento aí de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – É, então... O Relator

quer falar, não?

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – O entendimento é da prejudicialidade

mesmo. Ele já foi contemplado no requerimento do TCU, que nós já aprovamos, que

consta do item 3 da pauta, que é o Requerimento 45 e 46. Então, solicito a V.Exa.

para declarar prejudicado o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Declaro prejudicado o

requerimento pela disposição regimental. Item 7 da pauta. Requerimento 71, do Sr.

Deputado Norberto Teixeira, que requer ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento

e Gestão a relação de todas as obras contratadas pela União e que estejam

paralisadas. Esse item requer também na mesma...

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – De igual modo, prejudicado também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Prejudicado também.

Declaro então prejudicado o item 7 da pauta. Vamos ao item 8 da pauta,

Requerimento 71, do Deputado João Coser que requer seja solicitado aos Prefeitos

Municipais o envio a esta CPI de relação de obras não concluídas localizadas nos

respectivos Municípios. Para encaminhar, concedo a palavra... Deputado Anivaldo

Vale tem a palavra.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Antes do encaminhamento a ser

efetuado pelo Deputado João Coser, eu queria fazer uma ponderação ao Deputado.
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O requerimento, muito embora não tenhamos nenhuma objeção quanto a sua

apreciação, mas levando em conta a estrutura que dispõe a Comissão, implica em

expedir mais de 11 mil correspondência e apreciar não sei o número de resposta.

Então, a par disso, eu imagino que nós podíamos aprovar o requerimento, desde

que ele fosse direcionado às Capitais ou cidades acima de 100 mil habitantes e que

fosse só colocado em execução esse requerimento depois de apreciado as

solicitações que já foram aprovadas no item 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi prejudicado, 7,

que está prejudicado, e fazia uma fusão do item 8 e do item 9. Essa é a ponderação

que eu faço ao Deputado João Coser.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Deputado João Coser...

Mas só, nobre Relator, são 5 mil, 11 mil, 5 mil ofícios. Ah, mas já entrou no item...

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Cinco mil para os Prefeitos e 5 mil

para as Câmaras.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

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

Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, eu fui consultado pelo

nobre Relator, achei a preocupação razoável e quero apenas justificar o seguinte: a

minha solicitação se deu a partir da audiência que tivemos ontem com o Senador

Casildo Maldaner, onde ele colocou que o fruto do trabalho no Senado Federal,

onde chegaram as duas mil e trezentas e poucas obras inacabadas, se deu muito

em função da participação e das informações nos Municípios, porque todas as obras

estão localizadas em um Município, e lá a população do Município sente muito uma

obra paralisada.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Gostaria que ele ouvisse. Está

despachando. Não, apenas pra colocar pra V.Exa. que a minha posição pra fazer o

requerimento se deu em função da colocação do Senador Casildo Maldaner ontem,

naquela audiência. Ele disse o seguinte: que, lá no Município, muitas vezes o Estado

não percebe uma obra, a União... mas lá o cidadão do Município, ele percebe muito

isso. Então... E ele diz que lá, naquele período que ele foi Relator, ele solicitou a

todos os Municípios. E eu (ininteligível). Se lá ele pôde solicitar e era só... Por que

que nós não poderíamos solicitar. Eu concordo com a posição de V.Exa. do ponto

de vista de dar velocidade ao trabalho, não tenho... mas queria apenas registrar

isso, para que, em outro momento, nós fizéssemos uma reflexão sobre uma

possibilidade talvez de permitir a todos os Prefeitos que dissessem. Aqui, no meu

Município, tem o esqueleto, tem uma obra, mas sou a favor do encaminhamento do

Relator tanto para o item 7, como... tanto pro item 8, como o item 9.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Eu vou perguntar ao

nobre Deputado João Coser: continua ou o senhor quer retirar o requerimento?

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Ligue só o microfone.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Não, mantém aos Presidentes de

Câmara e aos Prefeitos, mas com cidades-capitais e cidades acima de 100 mil

habitantes, que ficam poucas cidades. Segundo o Deputado Pimentel são... não

chega a... duzentas e poucas cidades. Não chega a 300 trezentas cidades.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) – Então, nós vamos

colocar em votação esse requerimento. Então, encerrada a parte de
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encaminhamento. Os Deputados que são favoráveis permaneçam como se acham.

(Pausa.) Aprovado. Item 9 da pauta. Faz parte do acordo, mas requer aos

senhores... Do Deputado João Coser, 74/01, que requer aos Srs. Presidentes das

Câmaras Municipais o envio a essa CPI relação das obras inacabadas localizadas

nos respectivos Municípios. Tenho impressão que... Não sei se alguém quer

encaminhar. Então, encerrado o encaminhamento. Em votação. Os Srs. Deputados

que aprovam o requerimento permaneçam como se acham. (Pausa.) Nada havendo

mais a tratar, convoco reunião para o próximo dia 30/05, quarta-feira, às 14h, no

plenário. A pauta será comunicada previamente. E quero dizer aos nobres

Deputados que as nossas reuniões serão sempre às quartas-feiras, inicialmente à

tarde, às 14:00h, em função da Ordem do Dia começar às... prevista para as 15:00h,

em função desse racionamento de energia. Está encerrada a sessão.


