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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Havendo número
regimental, declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das
matérias constantes da Pauta nº 5, de 2001.

Apreciação das atas.
Não há número suficiente para a votação.
Expediente.
Correspondência interna recebida:
Ofício nº 170, de 8 de maio, do Líder do Bloco PL/PSL, Deputado Valdemar

Costa Neto, indicando o Deputado Eujácio Simões, do PL da Bahia, como
representante junto à Comissão;

Ofício nº 498, de 10 de maio, do Presidente do Senado Federal, Senador
Jader Barbalho, comunicando que a Comissão de Fiscalização e Controle do
Senado Federal aprovou o Parecer nº 234, sobre processo Diversos 30/99 —
Auditoria de Desempenho na Alocação de Recursos do Programa do Dengue para
Municípios mediante convênios.

Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão,
deferidos pela Presidência:

Ofício nº 40, de 7 de maio, do Senador Luiz Pontes;
Ofício nº 909, de 14 de maio, do Deputado Silas Brasileiro.
Expediente de 15 de maio, do Senador Lúdio Coelho, comunicando sua

ausência às reuniões da Comissão no período de 2 a 31 de maio.
Correspondência externa recebida:
Expediente de 25 de abril de 2001, da Delegacia Sindical, encaminhando

carta dirigida ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República acerca
da atuação da Secretária de Administração da Casa Civil e do Secretário de
Controle Interno da Presidência da República;

Ofício nº 1.391, de 25 de abril, do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
Ministro Maurício Corrêa, sobre limites impostos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal à realização das eleições gerais de 2002. Cópia será encaminhada ao
Relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002, tão logo seja
designado;

Ofício nº 145, do Ministério Público, de 25 de abril, do Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Dr. Martus Tavares, responsabilizando-se a
comparecer ao plenário da Comissão para prestar esclarecimentos sobre a LDO
de 2002. O Sr. Ministro esteve presente à 5ª reunião de audiência pública,
realizada em 2 de maio último;

Ofício nº 1.963, de 7 de maio, do Secretário do Tesouro Nacional, Dr. Fábio
de Oliveira Barbosa, encaminhando Relatório de Gestão Fiscal do Executivo,
solicitado pelo Deputado Sérgio Miranda, por ocasião da audiência pública
realizada em 27 de março. Foi encaminhada cópia ao Deputado Sérgio Miranda e
aos representantes das Lideranças partidárias com assento na Comissão;

Expediente de 10 de maio, da Associação Brasileira de Consultores de
Engenharia, que propõe alterações no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias



8

CONGRESSO NACIONAL
C
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis calização

para 2002. A cópia será encaminhada ao Relator do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2002.

Expedientes encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Humberto Souto:

Aviso 390/GP/TCU, de 24 de abril, enviando informações sobre o processo
relativo à auditoria no Programa de Trabalho de Implantação de Hidrovias no
Corredor Araguaia/Tocantins/Hidrovia do Capim;

Aviso 411/GP/TCU, de 27 de abril de 2001, que, em resposta ao Ofício P-
108/2001-CMPOPF, de 10 de abril, encaminha cópia dos processos TC-
017.527/2000-7 e TC-008.016/1999-2, relativos à Inspeção Extraordinária no
Ministério da Saúde e à contratação do Hospital do Câncer de Muriaé-MG. O
Deputado Sérgio Miranda havia solicitado cópia desses processos e lhe foi
informado sobre a disponibilidade desses documentos na Secretaria da Comissão;

Aviso 442/GP/TCU, de 7 de maio, encaminhando cópia do quadro
consolidado do resultado obtido nas decisões adotadas pelo TCU referentes às
auditorias realizadas em 34 perímetros de irrigação localizados nos Estados da
Região Nordeste e ao norte de Minas Gerais, áreas abrangidas pela SUDENE;

Aviso 1.516/SGS/TCU, de 18 de abril, que encaminha cópia da Decisão
2005, de 2001, e do relatório e voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada
no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas — DNOCS;

Aviso 1.531/SGS/TCU, de 18 de abril de 2001, que encaminha cópia do
Acórdão nº 69, de 2001, e do relatório e voto que o fundamentam, sobre auditoria
realizada na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT, Diretoria
Regional do Pará;

Aviso nº 1.602/SGS/TCU, de 24 de abril de 2001, do Presidente da 1ª
Câmara do Tribunal de Contas da União, Ministro Marcos Vinicios Vilaça, que
encaminha cópia dos Acórdãos 269 e 270, de 2001, e dos relatórios e votos que
os fundamentam, sobre inspeções ordinárias realizadas no Departamento
Nacional de Estradas e Rodagem — DNER;

Aviso nº 1.707/SGS/TCU, de 25 de abril, que encaminha cópia da Decisão
226, de 2001, e do relatório e voto que a fundamentam, referente a auditoria
realizada na Embaixada do Brasil em Ottawa, Consulados-Gerais do Brasil em
Montreal e Toronto, no Canadá, Missões Permanentes do Brasil junto à ONU e à
OEA, Consulados-Gerais do Brasil em São Francisco e Los Angeles, EUA;

Aviso nº 1.739/SGS/TCU, de 25 de abril, encaminhando cópia da Decisão
228, de 2001, e do relatório e voto que a fundamentam, sobre a auditoria realizada
no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES;

Aviso nº 1.771/SGS/TCU, de 25 de abril,  encaminhando cópia do Acórdão
93, de 2001, e do relatório e voto que o fundamentam, sobre a auditoria realizada
no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER, 4º Distrito
Rodoviário Federal;

Aviso nº 1.804/SGS/TCU, de 25 de abril, encaminhando cópia da Decisão
227, de 2001, e do relatório e voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada
no Departamento de Viação e Obras Públicas no Estado de Mato Grosso;
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Aviso nº 1.834/SGS/TC, de 2 de maio, encaminhando cópia da Decisão 246, de 2001, e do relatório e
voto que a fundamentam, sobre a auditoria realizada na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro;

Aviso nº 1.862/SGS/TC, de 2 de maio, encaminhando cópia da Decisão 45,
de 2001, e do relatório e voto que a fundamentam, sobre a auditoria realizada no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis — IBAMA;

Aviso nº 1.890/SGS/TC, de 2 de maio, encaminhando cópia da Decisão
243, de 2001, e do relatório e voto que a fundamentam, sobre a auditoria realizada
no Programa de Dessalinização de Águas no Nordeste;

Aviso nº 1.895/SGS/TC, de 2 de maio, encaminhando cópia da Decisão
254, de 2001, e do relatório e voto que a fundamentam, sobre a representação
formulada por esta Comissão sobre possíveis irregularidades na licitação para
construção da Barragem e Adutora do Rio São Bento, em Santa Catarina;

Aviso nº 1.952/SGS/TC, de 8 de maio, encaminhando cópia do Acórdão
289, de 2001, e do relatório e voto que o fundamentam, sobre auditoria realizada
no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER nas obras de
duplicação de trechos rodoviários no Corredor Transmetropolitano da BR-116/SP,
São Paulo, Divisa SP/PR;

Aviso nº 2.007/SGS/TC, de 9 de maio, encaminhando cópia do Acórdão
100, de 2001, e do relatório e voto que o fundamentam, sobre auditoria no
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER;

Aviso nº 1.979/SGS/TC, de 9 de maio, encaminhando cópia da Decisão
273, de 2001, e do relatório e voto que a fundamentam, sobre inspeção realizada
no TRT-8ª Região;

Aviso nº 2.035/SGS/TC, de 9 de maio, encaminhando cópia da Decisão
271, de 2001, e do relatório e voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada
na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT;

Aviso nº 2.0632/SGS/TC, de 9 de maio, encaminhando cópia da Decisão
272, de 2001, e do relatório e voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada
na Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso.

Distribuição de projetos.
Foi designado o Senador Jonas Pinheiro, do PFL do Mato Grosso, como

Relator do Projeto de Lei nº 6, de 2001-CN.
Ordem do Dia.
Pauta nº 5.
Projeto de Lei nº 003, de 2001-CN, Relator Deputado Iberê Ferreira.
Não há quorum  no Senado nem na Câmara.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Com a palavra o

Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sugiro que V.Exa. suspenda

a reunião, em vez de encerrá-la, marcando nova data para quinta-feira desta
semana, às 9 horas ou em outro horário, para que se complete o número de
assinaturas e possamos apreciar as proposições.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Podemos marcar a
reunião para as 10 horas. Estão de acordo? (Pausa.) Quero alertá-los de que
pode vir, ainda hoje ou amanhã, a nova composição da Comissão. É provável que
quinta-feira se faça a eleição da nova Mesa.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – A pergunta era exatamente a
respeito da chegada ou não das indicações das diversas bancadas e sobre a
previsão da nova composição da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Temos a informação
de que é possível que a constituição seja lida amanhã no Congresso. Em seguida,
a Mesa do Congresso marcará a sessão de instalação e de eleição da nova Mesa
da Comissão.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Significa, de qualquer
maneira, que a reunião de quinta-feira pode ser mantida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Portanto, está
suspensa a reunião. Voltaremos na quinta-feira, às 10 horas.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Na condição de Parlamentar
mais velho da Casa, assumo a Presidência.

Declaro aberta a reunião.
Constatado o reduzido número de Srs. Senadores, não havendo quorum

para a Ordem do Dia, a sessão fica suspensa e convoco outro para terça-feira, às
18 horas.

Comunico aos Srs. Parlamentares que na sessão de ontem à noite do
Congresso Nacional foi lida a nova composição desta Comissão, encaminhada
que foi por todos os Srs. Líderes dos partidos na Câmara e no Senado a relação
dos novos membros, que passa a valer a partir de quarta-feira. A nova lista foi lida
ontem e o prazo regimental de cinco dias já está correndo. A partir da próxima
quarta-feira já valerá  a nova composição. Assim, já fica convocada para aquela
data uma reunião para a eleição da nova Mesa da Comissão de Orçamento.

Terça-feira, às 18 horas, teremos a continuação desta reunião. E, na
quarta-feira, uma nova reunião para a eleição da Mesa Diretora, às 10 horas.

Está suspensa esta reunião até terça-feira.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Está aberta a sessão.
Comunicação do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio

Neves: não podemos dar continuidade a esta reunião, até porque, segundo
S.Exa., em manifestação no plenário agora, qualquer decisão que for tomada
neste período será considerada sem efeito. Portanto, como esta é a última reunião
antes da eleição do Presidente — presidirei a eleição do novo Presidente amanhã,
às 9h —, preciso dar por encerrada esta reunião.

Antes, concedo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Sr. Presidente, apenas um

pedido de informação. Como V.Exa. pensa conduzir a reunião de amanhã? Será
aberto um prazo para inscrição de candidaturas, enfim, o quorum  será computado
a partir da chamada de votação? Para a abertura da reunião haverá verificação de
número? Enfim, gostaria que V.Exa. nos esclarecesse sobre os procedimentos da
reunião de amanhã para a eleição da nova Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - A sessão está marcada
para 9h. Pelo Regimento Comum temos a alternância. Sendo da Câmara o atual
Presidente, o próximo será do Senado, indicado pelo partido majoritário, no caso o
PMDB. Então, nesse caso, a eleição existe de certa forma. Mas a norma
regimental manda que seja um Senador do PMDB. Nada impede que outro
Senador do PMDB eventualmente seja candidato.

Na realidade, pelo Regimento, a única indicação definida é exatamente a da
Presidência. Tem de ser um Senador do PMDB, que já foi indicado pela Liderança
do partido. No Senado, o Senador Carlos Bezerra deve assumir. As eleições dos
Vice-Presidentes não são definidas regimentalmente. Só existe a necessidade de
alternância. Portanto, ou se faz um acordo entre Lideranças ou, evidentemente, se
faz de qualquer jeito. Se houver uma disputa, ela acontecerá.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Desculpe-me a insistência,
Sr. Presidente, mas quero saber como será o procedimento. V.Exa. vai abrir um
tempo para possíveis entendimentos ou simplesmente haverá a abertura de
período de inscrição de candidatura? O quorum  da reunião será computado na
medida das assinaturas e votos ou a instalação da reunião de votação exigirá um
quorum  prévio? Até porque nossa reunião será encerrada. Não há como um
assunto contaminar o outro. Então, forçosamente, teríamos de encerrar nossa
reunião de hoje.

Minha pergunta é sobre em que momento o quorum  da reunião será
verificado: se será computado o da votação ou se haverá, primeiro, a existência de
quorum  para se instalar o novo período legislativo, quando então haverá a
abertura dos trabalhos eleitorais. Gostaria de obter essa informação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - O processo é o mesmo
que vem sendo feito até agora, ou seja, a reunião tem de ser aberta com um
número mínimo, determinado pelo Regimento, como tem sido sempre, e a votação
só pode se dar se tivermos quorum  de maioria absoluta na Câmara e maioria
absoluta no Senado.
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No restante, evidentemente, nesse período, pode-se suspender por um
certo tempo para a negociação política entre as Lideranças e para oferecimento
dos nomes. Se houver um acordo, os nomes podem ser votados, até aclamados,
como tem sido feito. Se houver necessidade de uma votação, faremos a votação.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Obrigado. Esperava isso
mesmo de V.Exa., pelo seu espírito democrático. Mas pergunto para que fique
registrado com antecedência, a fim de que ninguém pense que as coisas foram
trabalhadas na hora.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Está encerrada a

reunião.


