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CONCATENAÇÃO: Sandra Silva

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Reunião transferida por falta de quorum.

OBSERVAÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Não havendo número regimental,

transferimos a presente reunião para às 18h de hoje.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO
NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 0225/02 DATA: 09/04/02
INÍCIO: 18h43min TÉRMINO: 18h46min DURAÇÃO: 03min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 03min PÁGINAS: 1 QUARTOS: 1
REVISÃO: Leine
SUPERVISÃO: Sandra Silva
CONCATENAÇÃO: Sandra Silva

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Avisos.  Falta de quorum para apreciação da pauta.

OBSERVAÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) – Havendo número regimental,

declaro iniciada a 5ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 07,

de 2002.

Não havendo, no entanto, quorum na representação do Senado, deixaremos de

apreciar as atas constantes da Pauta nº 07, de 2002.

Avisos.
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Prazo para abertura de emendas de subtítulo: informo aos membros que, conforme

o estabelecido no artigo 35, inciso VII, letra “c”, da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso

Nacional, está aberto o prazo de 10 a 17 de abril, oito dias, para apresentação de emendas

ao relatório e ao projeto de decreto legislativo, constante do quadro VII da Lei nº 10.407,

de 10 de janeiro de 2002 — Lei Orçamentária para 2002.

Participação da União no capital. Companhia Docas do Espírito Santo. Recuperação

e modernização da infra-estrutura portuária no Estado do Espírito Santo, cujo Relator é o

Deputado Nelson Meurer.

Construção da Barragem do Poço do Marruá, no Estado do Piauí, cujo Relator é o

Deputado Santos Filho.

Não havendo número para deliberação, suspendo a presente reunião e convoco sua

continuação para quinta-feira, às 10h.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO
NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 0257/02 DATA: 11/4/2002
INÍCIO: 10:17 TÉRMINO: 10:48 DURAÇÃO: 00:31
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 00:32 PÁGINAS: 10 QUARTOS: 4
REVISÃO: ANDRÉA MACEDO
SUPERVISÃO: CLÁUDIA LUIZA
CONCATENAÇÃO: CLÁUDIA LUIZA

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Apreciação das matérias constantes da Pauta nº 7, de 2002.

OBSERVAÇÕES

A reunião foi suspensa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Havendo número regimental,

declaro reiniciada a 5ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
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Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 7, de

2002.

Apreciação das atas das seguintes reuniões:

1) 3ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 19 e 20 de março de 2002;

2) Termo da Reunião nº 1/ 2002, de 26 de março de 2002;

3) 2ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 2 e 4 de abril de 2002.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas e do termo de

reunião, por terem sido distribuídos antecipadamente.

Não havendo quem queira discuti-las e conforme o estabelecido na alínea “f” do art.

9º do Regulamento Interno desta Comissão, declaro as atas e o termo de reunião

aprovados.

Avisos.

Prazo para abertura de emendas de subtítulo:

Informo aos membros que, conforme o estabelecido no art. 35, inciso VII, letra “c”,

da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, está aberto o prazo de 12 a 19 de

abril (oito dias) para a apresentação de emendas ao Projeto de Decreto Legislativo

constante do Quadro VII da Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002 (Lei Orçamentária

para 2002):

1) construção de anéis rodoviários no Corredor Nordeste Expresso, em Fortaleza,

cujo Relator é o Deputado Olavo Calheiros.

Expedientes.

I) Correspondência interna recebida:

Ofício nº 89, de 21 de março, do Deputado Severino Cavalcanti, solicitando a

relação de todos os precatórios do Orçamento da União para o exercício de 2001, através

de meio magnético.

Expedientes encaminhando justificativa de falta à reunião da Comissão deferidos

pela Presidência:

Ofício nº 40, de 19 de março, da Deputada Lúcia Vânia, comunicando sua ausência

nos dias 5 e 12 de março;

Ofício nº 16, de 20 de março, do Deputado Marcelo Teixeira, comunicando sua

ausência no dia 13 de março.
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II) Correspondência externa recebida:

1) Ofício nº 729, de 19 de março, do Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco

Central do Brasil, solicitando que esta Comissão organize reunião conjunta, em

articulação com as demais Comissões, no dia 2 de abril, às 11h, com a presença do

Presidente do Banco Central do Brasil, Dr. Armínio Fraga, em atendimento ao disposto no

§ 5º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Informo que a reunião foi realizada na data solicitada.

2) Ofício nº 2.790, de 23 de agosto de 2001, do Presidente da Federação Nacional

das Associações de Pais e Amigos de Excepcionais, Sr. Luiz Alberto Silva, solicitando que

seja orçado o mínimo de 1% dos recursos destinados à educação para a educação especial

atender às pessoas portadoras de necessidades educativas especiais no Orçamento de

2002.

3) Ofício nº 158, de 27 de março, da Secretaria de Infra-Estrutura do Estado de

Alagoas, encaminhando documentos enviados à SECEX de Alagoas em 27 de março

último sobre o Projeto de Aproveitamento Hidroagrícola do Riacho Bálsamo, em Palmeira

dos Índios, Alagoas.

Cópia do expediente foi encaminhada ao Deputado Anivaldo Vale, Relator da

matéria.

4) Aviso nº 51, de 2 de abril, do Ministro da Integração Nacional, Ney Suassuna,

encaminhando quadro e dossiês relativos a onze processos plenamente regularizados

perante o Tribunal de Contas da União e por este julgados, referentes a convenentes do

Ministério, e solicitando o descontingenciamento orçamentário dos mesmos.

Avisos encaminhados pelo Presidente da Segunda Câmara do Tribunal de Contas

da União, Ministro Valmir Campelo:

1) Aviso nº 456, de 18 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 077, de 2002,

sobre auditoria realizada em entidades do Governo do Distrito Federal, com o

objetivo de fiscalizar a aplicação de recursos transferidos por órgãos da

Presidência da República e do Ministério do Esporte e Turismo, por meio de

convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres;
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2) Aviso nº 561, de 21 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 87, de 2002,

sobre auditoria realizada na área administrativa do Tribunal Regional do

Trabalho da 14º Região.

Avisos encaminhados pelo Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal

de Contas da União, Ministro Valmir Campelo:

1) Aviso nº 220, de 20 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 056, de 2002,

sobre auditoria realizada nas obras de construção, ampliação, recuperação e

melhoria da infra-estrutura do campus universitário da Universidade Federal da

Bahia — UFBA;

2) Aviso nº 235, de 20 de março, em resposta ao Ofício nº 27, de 2002, desta

Presidência, informando sobre as obras de recuperação e modernização da infra-

estrutura portuária do Estado do Espírito Santo, Companhia Docas do Espírito

Santo — CODESA, concernentes a processos licitatórios e não a contratos. Foi

encaminhada cópia ao Deputado João Coser, solicitante das informações;

3) Aviso nº 249, de 25 de março, informando que o Ofício nº 42, de 2002, desta

Presidência, em que solicita fiscalização dos procedimentos administrativos

sobre irregularidades e omissões na aplicação de recursos nas cidades do Vale

do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, foi encaminhado ao auditor Marcos

Bemquerer Costa.

Avisos encaminhados pelo Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal

de Contas da União, Ministro Valmir Campelo:

1) Aviso nº 497, de 21 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 233, de 2002,

sobre solicitação para promover esclarecimentos ao Congresso Nacional acerca

das ocorrências detectadas nas obras da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa,

Goiás;

2) Aviso nº 498, de 21 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 212, de 2002,

sobre auditoria nas obras de adequação de trechos rodoviários no Corredor

MERCOSUL—BR-386/RS, trecho Lajeado—Canoas, compreendendo a

duplicação com restauração da rodovia e construção de obras-de-arte;

3) Aviso nº 499, de 21 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 213, de 2002,

sobre auditoria realizada nas obras de adequação do trecho rodoviário
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quilômetro zero—divisa entre Pará e Maranhão, no Corredor Araguaia—

Tocantins (BR-316, Pará);

4) Aviso nº 500, de 21 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 220, de 2002,

sobre auditoria realizada na Empresa Manaus Energia S.A., Estado do

Amazonas;

5) Aviso nº 501, de 21 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 221, de 2002,

sobre auditoria realizada na Empresa Manaus Energia S.A., Estado do

Amazonas;

6) Aviso nº 502, de 21 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 214, de 2002,

sobre auditoria realizada nas obras de duplicação da BR-101/SE, no trecho

conhecido como Corredor São Francisco;

7) Aviso nº 503, de 21 de março, encaminhando cópia do Acórdão nº 72, de 2002,

sobre auditoria realizada na CODERN/RN — Companhia Docas do Rio Grande

do Norte (obras de melhoramento das instalações do Porto de Natal);

8) Aviso nº 504, de 21 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 215, de 2002,

sobre auditoria operacional realizada na Agência Nacional de Telecomunicações

— ANATEL;

9) Aviso nº 509, de 21 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 217, de 2002,

sobre auditoria realizada nas obras de infra-estrutura de irrigação de uso

comum — Projeto de Irrigação Piancó III, Estado da Paraíba;

10)  Aviso nº 511, de 21 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 216, de 2002,

sobre auditoria realizada nas obras do Anel Expresso de Fortaleza, Ceará;

11)  Aviso nº 587, de 27 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 261, de 2002,

sobre auditoria realizada nas obras de infra-estrutura de irrigação de uso

comum/adutora da Serra da Batateira, Bahia;

12)  Aviso nº 598, 27 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 253, de 2002,

sobre auditoria realizada nas obras de melhoria da navegação das hidrovias do

Corredor Oeste—Norte do Rio Madeira, no trecho Porto Velho—Foz do Madeira.

III) Distribuição de matéria.

Projeto de Lei:
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1) Projeto de Lei nº 07/2002-CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento, para

2002, em favor da empresa Boa Vista Energia S.A. — BOVESA, crédito suplementar no

valor de R$ 6.610.000,00 (6 milhões e 610 mil reais), para fins que especifica”. Relator

designado: Senador Romero Jucá.

Ordem do Dia.

I) Apreciação dos relatórios apresentados aos seguintes projetos de lei:

Item 1: Projeto de Lei nº 02/2002-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em

favor da Presidência da República, crédito especial no valor de R$ 6.700.000,00 (6 milhões

e 700 mil reais), para os fins que especifica”.

Relator: Deputado Jorge Bittar.

Não foram apresentadas emendas.

Voto favorável nos termos do parecer.

A matéria está em discussão.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, peço a palavra para

discutir.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, o projeto já esteve aqui

no ano passado e trata da criação de órgão de proteção do cinema nacional, o que é

importante. Aliás, não sei por que o Governo não incluiu no Orçamento crédito especial

logo no início do ano. Acredito até que, se não foi aprovado o crédito especial no ano

passado, poderia ter sido incluído no Orçamento.

Como a matéria foi relatada pelo Deputado Jorge Bittar, que não se encontra,

pergunto a V.Exa., Sr. Presidente, se vamos votar hoje ou deixar para a semana que vem,

quando juntaríamos os projetos. O plenário está muito vazio, e eu prefiro votar o projeto

na presença do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O parecer é favorável, não há

controvérsia em relação à matéria. Acho que temos condições de votar.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, alguma controvérsia

há.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, gostaria de fazer uma

ponderação. Já convoquei todos os Líderes partidários a comparecerem a esta reunião;
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estão todos avisados. O Deputado Giovanni Queiroz está se dirigindo para esta Comissão.

Há vários itens na pauta. Insisto na votação do projeto, embora entenda a posição do

Deputado Virgílio Guimarães.

Poderíamos suspender brevemente a reunião. A Ordem do Dia da Câmara dos

Deputados deverá ter início às 11h. Poderíamos apreciar algumas matérias. Vou aguardar,

pelo menos, a chegada dos Líderes dos partidos da Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Está suspensa a reunião, por cinco

minutos.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Estão reabertos os trabalhos.

Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, quero fazer uma proposta,

resultante de entendimento com os Líderes partidários: de suspensão desta reunião até

terça-feira, cumprindo o acordo de manutenção do quorum. Dessa forma, terei a

oportunidade de consultar os Líderes partidários sobre a possibilidade de votarmos as

matérias já na terça-feira. A sessão do Congresso Nacional poderia ser convocada para a

quinta-feira que vem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Consulto o Plenário.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, sabemos que se trata de uma

concessão de todos os presentes. Gostaríamos de votar essas matérias na terça-feira,

conforme acordo firmado. Vamos continuar discutindo os projetos com os Líderes do

Governo e dos demais partidos presentes aqui.

Então, há o aval do PT.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Sem criar jurisprudência.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sem criar jurisprudência. Muito obrigado pela

interpretação precisa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Também sou contrário a esse

expediente, mas como é um acordo dos Líderes e precisamos dinamizar os trabalhos, já

atrasados...

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Não vai criar jurisprudência porque

este é um precedente para facilitar o andamento dos trabalhos. Talvez não se repita, mas
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acho que é procedente, porque queremos votar na terça-feira, antes mesmo da Ordem do

Dia. Discutimos até lá, acertando as posições da Oposição e do Governo, e votamos as

matérias.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Antes de suspender a reunião,

informo que a Ordem do Dia da Câmara dos Deputados está começando às 16h. Então,

devemos estar aqui às 14h30min, sem falta.

Além dessas matérias, há outras que vão entrar na pauta e que eu gostaria também

fossem examinadas pelos Srs. Líderes. Elas estarão disponíveis na próxima segunda-feira.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, além do decreto

legislativo relativo ao Porto do Espírito Santo, cuja obra está por sofrer solução de

continuidade, não sei quais seriam as outras matérias a serem incluídas na pauta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Podemos examinar isso na

segunda-feira.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Certo, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, com o fim de facilitar nossos

trabalhos, proponho reunião das Lideranças às 13h30min. Isso nos permitiria chegar à

Comissão com tudo acertado.

O Deputado Virgílio Guimarães propõe que seja às 14h. Em seguida, viríamos para

cá, com a pauta acordada e com a presença do Líder do Governo e das Lideranças

partidárias.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Está combinado.

Na próxima terça-feira, às 14h, haverá reunião dos Líderes, na sala da Presidência

da Comissão. Às 14h30min daremos continuidade à reunião.

Está suspensa a presente reunião.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO
NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 0273/02 DATA: 16/04/02
INÍCIO: 14h54min TÉRMINO: 15h18min DURAÇÃO: 00h23min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 00:24 PÁGINAS: 17 QUARTOS: 5
REVISÃO: Maria Teresa
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SUPERVISÃO: Yoko
CONCATENAÇÃO: YOKO

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 7 e 8 de 2002..

OBSERVAÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Havendo número regimental,

declaro reiniciada a 5ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 7

e 8 de 2002.

Apreciação das atas da 4ª Reunião Extraordinária realizada nos dias 20, 21 e 22  de

dezembro de 2001, e da 1ª Reunião de Audiência Pública Conjunta, realizada no dia 2 de

abril de 2002.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas por terem

sido distribuídas antecipadamente.

Não havendo discussão, e conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 9º do

Regulamento Interno desta Comissão, declaro as atas aprovadas.

Expediente

Correspondência interna recebida:

Ofício nº 101, de 11 de abril, do Presidente do Senado Federal, Senador Ramez

Tebet, comunicando que recebeu o Aviso nº 141-GP-TCU, que trata do Relatório das

Atividades do Tribunal de Contas da União, referente ao 4º trimestre de 2001.

Expediente encaminhando indicação para o Colegiado de Representantes de

Lideranças partidárias com assento na Comissão:

Ofício nº 54, de 4 de abril, do Deputado Arthur Virgílio, Líder do Governo no

Congresso, indicando o Deputado Ricardo Barros, do PPB do Paraná, para permanecer

membro do Colegiado.

Expediente encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão, deferidos

pela Presidência:
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Requerimento nº 150, de 5 de abril, do Senador Mozarildo Cavalcanti, comunicando

sua ausência nos dias 9 a 11 de abril.

Correspondência externa recebida:

 Avisos/SGS encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,

Ministro Humberto Souto:

Aviso nº 664, de 3 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 295/2002, sobre

auditoria operacional realizada na Secretaria de Patrimônio da União — SPU;

Aviso nº 656 , de 3 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 309/2002, sobre

verificações no gerenciamento, especialmente nos contratos e convênios relativos às obras

da Barragem de Jucazinho, em Pernambuco;

Aviso nº 663, de 3 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 297/2002, sobre

auditoria realizada no 6º Distrito Rodoviário Federal do Departamento Nacional de

Estradas de Rodagem e na 4ª Superintendência do Departamento de Polícia Rodoviária

Federal, em Minas Gerais, referente à situação da BR-381/MG;

Aviso nº 664, de 3 de abril, encaminhando cópia do Acórdão nº 109/2002, sobre

auditoria realizada nas obras e serviços rodoviários do Corredor Araguaia— Tocantins,

BR-135/MA, trecho Colinas—Orozimbo;

Aviso nº 712, de 5 de abril, encaminhando cópia das Decisões nºs 131 e 132 de

2002, referentes às auditorias realizadas na Superintendência do INCRA, no Estado do

Piauí, e nas obras de implantação do Sistema de Transmissão Xingó, no Estado de

Pernambuco;

Aviso nº 742, de 10 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 334/2002 sobre

auditoria nas obras de implantação do Sistema de Transmissão Xingó, no Estado de

Sergipe.

Aviso nº 759, de 10 de abril, encaminhando cópia do Acórdão nº 119/2002 sobre

auditoria nas obras de construção de viaduto no Corredor do MERCOSUL, BR-116/RS,

situado na Rua Rincão, em Novo Hamburgo.

Aviso nº 760, de 10 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 333/2002 e do

Acórdão nº 121/2002, sobre auditoria na Companhia Energética do Piauí — CEPISA.

Distribuição de matéria:
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Projeto de Lei nº 4/2002-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do

Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor de 360 milhões de reais para reforço de

dotações constantes do Orçamento vigente”.

Relator designado: Senador Gilberto Mestrinho.

Projeto de Lei nº 6/2002-CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento para 2002,

em favor da Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial — CBEE, crédito especial

no valor de 1 milhão e 700 mil reais para fins que especifica” .

Relator designado: Deputado Paulo Mourão.

Projeto de Lei nº 8/2000-CN, que “Abre crédito especial, em favor da Justiça do

Trabalho e do Ministério da Integração Nacional, no valor global de 124 milhões, 210 mil e

542 reais, para os fins que especifica”.

Relator designado: Deputado José Priante.

Ordem do Dia

Por acordo firmado, os Itens 1 e 2 não entrarão na apreciação desta reunião.

Passemos para o Item 3, objeto de acordo.

Construção e recuperação de obras de infra-estrutura hídrica — aproveitamento

hidroagrícola do Rio Bálsamo, em Palmeira dos Índios, Alagoas.

Relator: Deputado Anivaldo Vale.

S.Exa está ausente, mas já apresentou o relatório na Comissão.

Portanto, coloco o relatório em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação na Câmara dos

Deputados.

Os Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado da República.

Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado no Senado da República.

Item 4

Construção do Contorno Ferroviário no Corredor Sudoeste, no Município de Campo

Grande, Mato Grosso do Sul.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, V.Exa. me permite? É só uma

pequena observação que eu deveria ter feito no item anterior. Só para registro.

Na reunião anterior, na qual se apreciou esta matéria, nós, da bancada do Partido

dos Trabalhadores, levantamos objeção à sua aprovação, em virtude de as informações

serem insuficientes no que diz respeito à licença prévia do IBAMA e à desapropriação.

Recebemos documento do Governo do Estado de Alagoas comprovando a existência

da licença prévia e das desapropriações.

Por isso, votamos favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Estamos falando de Mato Grosso

do Sul.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Estou me referindo apenas a um registro com

relação ao Item 3.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Estamos no Item 4. Construção do

Contorno Ferroviário no Corredor Sudoeste, no Município de Campo Grande, Mato Grosso

do Sul.

O parecer é favorável, e não foi apresentada emenda.

O Relator é o Deputado Milton Monti. S.Exa. está ausente.

Peço ao Deputado Waldemir Moka que leia, resumidamente, o relatório.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA – Sr. Presidente, passarei a ler, então, o voto

do Relator.

“Conforme evidenciado pela decisão, inexiste prejuízo ao

Erário. O órgão responsável já tomou todas as providências que

lhe cabiam, tendo sido, inclusive, o processo arquivado no âmbito

do Tribunal de Contas da União.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do Subtítulo

26.783.0232.5769.0001 — Construção do Contorno Ferroviário no Corredor Sudoeste,

Município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em discussão o relatório. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado na Câmara.
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Em votação no Senado.

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado no Senado da República.

Item 6

Construção de Anel Rodoviário no Corredor Fronteira-Norte, BR-364/AC, em Rio

Branco.

Relator: Senador Gilberto Mestrinho.

Não foram apresentadas emendas.

Como o Senador está ausente, peço ao Senador Tião Viana que, resumidamente,

leia o relatório.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA –

“Parecer da Comissão Mista de Planos e Orçamentos

Público sobre autorização de execução orçamentária do Subtítulo

26.782.0238.5715.0002 — Construção de Anel Rodoviário no

Corredor Fronteira-Norte, na BR-364/AC — em Rio Branco,

listado no Quadro VII, anexo à Lei nº 10.407, de janeiro de

2002.”

Vale ressaltar que o Tribunal de Contas da União procedeu à análise após ouvidos

os devidos esclarecimentos do Governo do Estado, já que houve problemas com obra

dessa natureza do Governo anterior, e tivemos que assumir  o ônus de enfrentrar

dificuldades, via Tribunal de Contas da União. Encontramos, após os devidos

esclarecimentos àquele Tribunal, o parecer que diz o seguinte em seu Item 8.2:

“Comunicar  à Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram

constatadas irregularidades graves nas obras de construção de

anel rodoviário no Corredor Fronteira-Norte, BR-364/AC,

correspondente ao Programa de Trabalho nº

26.782.0238.5715.0002.

Diante de todo o exposto, voto pela autorização da execução orçamentária, da

dotação consignada no subtítulo 26.782.0238.5715.0002 — Construção de Anel

Rodoviário no Corredor Fronteira-Norte, BR-364/AC, em Rio Branco.”
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É uma obra no valor de 7 milhões, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em discussão o relatório.

Não havendo quem queira discuti-lo, vou colocá-lo em votação na Câmara dos

Deputados.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL – Sr. Presidente, apenas uma observação.

No próprio relatório, diz o Item 2:

“Por meio da Relação nº 76/2001, aprovada pela 2ª Câmara na sessão de

18/10/2001, Ata nº 38, foi o presente processo julgado, sendo feitas, naquela ocasião,

determinações corretivas, em face das falhas e impropriedades verificadas.

Registro, por relevante, que a única irregularidade grave

constatada já está sendo examinada no TC- 007.749.1999-6, da

relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, razão pela qual

foram estes autos juntados àquele, por força da decisão sob

correção.”

Sr. Presidente, gostaria, se possível, que o Senador Tião Viana nos trouxesse

algumas explicações, porque não tivemos acesso a esses autos.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA – Eu gostaria...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Um minuto, Senador Tião Viana.

Não comporta mais discussão sobre a matéria, uma vez que ela foi encerrada.

Por uma questão de deferência, permiti que V.Exa. usasse a palavra apenas para

fazer um registro da sua posição. Mas a discussão está encerrada, e estamos no processo

de votação.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL – V.Exa. abriu para discutirmos o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Esta matéria é fruto de acordo,

nobre Deputado.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa).

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado da República.

Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa).
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Item 5

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL – Sr. Presidente, mesmo que haja acordo,

nada impede que, como membro desta Comissão, eu discuta a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – No tempo hábil, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL – V.Exa. abriu a discussão. Não estou

retroagindo a matéria, porque ela é preclusa. Só estou ponderando que no momento em

que V.Exa. abriu a discussão da matéria eu me manifestei. V.Exa. é que não atentou para

o fato de que eu estava me inscrevendo. Apenas para fazer esta observação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Desculpe-me, foi uma falha.

Encerrei a discussão porque não vi que V.Exa. havia levantado a mão.

Mas encerrei a discussão da matéria.

Vamos para o Item 5

Duplicação de trechos rodoviários no Corredor Transmetropolitano, BR-381/SP,

divisa Minas Gerais—São Paulo, entroncamento da BR-116.

Relator: Deputado Santos Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, esta matéria estava com

algumas pendências no Tribunal de Contas da União, as quais foram solucionadas.

Deixarei de ler meu relatório porque é um pouco extenso e já está distribuído.

Vou ler apenas o voto.

“O conjunto formado pelo Relatório de Obras Irregulares para o Orçamento 2002, a

Decisão 425/2001-TCU-Plenário e a ora encaminhada Decisão nº 079/2002-TCU-Plenário,

salienta o fato de que não mais persistem irregularidades nos contratos pertinentes ao

subtítulo examinado neste parecer.

Ressalte-se ainda que os Contratos nºs 8.919-9, 9.642-8, 9.644-1 e 9.646-5

encontram-se encerrados. Portanto, já não mais receberiam recursos e, por isso, não

necessitam ter sua execução liberada.

Assim, o único contrato que ainda se encontra em andamento é o de nº 10.770-0, o

qual, de acordo com os esclarecimentos prestados pelo Tribunal de Contas da União, não

mais apresenta irregularidades.

Destarte, entendo possível autorizar o reinício das obras referentes ao Contrato nº

10.770-0.
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Dessa forma, não mais persistem os motivos que justificaram a inclusão da aludida

obra no Quadro VII, anexo à Lei Orçamentária 2002.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução da obra pertinente à

Classificação Funcional-Programática nº 26.782.0231.5743.0003 — Duplicação de Trechos

Rodoviários no Corredor Transmetropolitano, BR-381/SP, divisa Minas Gerais—São Paulo,

Entroncamento BR-116 (condicionada ao atendimento do art. 12 desta lei), da Unidade

Orçamentária nº 39.252,  Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes,

consignada no Orçamento Fiscal da União de 2002, na forma do projeto de decreto-

legislativo anexo.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em discussão o parecer.

Não havendo quem queria discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa).

Aprovado na Câmara.

Em votação no Senado.

Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa).

Aprovado no Senado da República.

Item 7

Requerimento nº 9/2002, dos Srs. Deputados Dr. Rosinha e Jorge Bittar,

solicitando ao Tribunal de Contas da União que investigue se há empenho de dotação

orçamentária de obras com indícios de irregularidades graves, constante do Quadro V,

anexo à Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001, que não receberam autorização desta

Comissão e do Congresso Nacional.

Com a palavra o autor, Deputado Jorge Bittar.

Este requerimento também é objeto de acordo.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

constatamos, em pelo menos duas situações, o empenho em obras com indícios de

irregularidades — obras que deveriam estar paralisadas até relatório preciso do Tribunal

de Contas da União.

Trata-se de fato grave, uma violação das normas legais, inclusive, do próprio papel

desta Casa. Daí o fato de solicitarmos uma investigação aprofundada do Tribunal de

Contas sobre situações desse tipo, para que possamos adotar as devidas providências.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em discussão o requerimento que

acaba de ser lido.

Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa).

Aprovado na Câmara.

Em votação no Senado.

Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa).

Aprovado no Senado.

Pauta nº 8. Esta pauta teve todos os seus itens objeto de acordo.

Item 1

Projeto de Lei nº 5/2000-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do

Ministério da Defesa, crédito especial no valor de R$223.590.266,00, para os fins que

especifica”.

Relator: Senador Tião Viana.

Ao relatório não foram apresentadas emendas.

O parecer é favorável.

Com a palavra o Sr. Relator, Senador Tião Viana.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, esse

crédito vem ao encontro de uma necessidade do Exército Brasileiro de reposição de

material estratégico e básico. O Exército Brasileiro opera com material de rotina em suas

atividades ainda da década de 70. Isso representa 40% de substituição do material das

viaturas existentes e 20% da dotação orgânica do Exército como um todo.

Tal crédito será utilizado para viaturas blindadas de rodas, para dotar o regimento

de cavalaria mecanizada, desenvolvimento de projetos de ciência e tecnologia, radares de

vigilância terrestre, suprimento e munição.

Entendo que este projeto é meritório. Tive o cuidado de discutir com setores

técnicos da assessoria que tratam dessa questão de créditos para as Forças Armadas e

acredito que estamos contribuindo para  recuperar uma grande dívida com a Defesa

Brasileira, que também tem o Parlamento na sua política orçamentária.

Meu voto é favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em discussão o relatório.
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Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa).

Aprovado na Câmara.

Em votação no Senado.

Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa).

Aprovado no Senado da República.

Item 2

Construção do edifício-sede da Justiça Federal — Seção Judiciária em Cuiabá,

Mato Grosso.

Relator: Deputado Pedro Novais.

Ao relatório não foram apresentadas emendas.

Como o Deputado Pedro Novais está ausente, peço ao Deputado Waldemir Moka

que leia o resumo final do relatório.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA – Sr. Presidente, passarei a ler o voto do

Relator:

“Conforme salienta a Decisão nº 064/2002-TCU-Plenário,

as determinações do TCU destinadas a corrigir os indícios de

irregularidades graves foram consideradas atendidas, mormente

por que o processo licitatório que continha falhas foi anulado.

Diante do esclarecimento prestado pelo TCU, aliado ao fato

de que a obra está incluída no Plano de Auditoria de 2002

daquele Tribunal, entendo possível autorizar o reinício das obras

referentes ao subtítulo ora examinado.

Dessa forma, não persistem os motivos que justificaram a

inclusão da aludida obra no Quadro VII, anexo à Lei

Orçamentária 2002.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução da

obra pertinente à classificação Funcional-Programática nº

02.061.0569.7241.0003 — Construção do Edifício-Sede da Seção

Judiciária em Cuiabá, no Município de Cuiabá (condicionada ao

atendimento do art. 12 desta lei), da Unidade Orçamentária nº
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12.102, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, consignada no

Orçamento Fiscal da União de 2002, na forma do projeto de

decreto legislativo anexo.

Sala da Comissão, 26 de março de 2002.

                                                 Deputado Pedro Novais

                                                              Relator”

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em discussão o parecer.

Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado.

Os Srs. Senadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado no Senado da República.

Item 3

Dragagem no Porto de Vitória, no Espírito Santo, Estado do Espírito Santo.

Relator Deputado Almir Sá.

Não foram apresentadas emendas.

Em função da ausência do Deputado Almir Sá, peço ao Deputado João Coser que,

resumidamente, leia o voto.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, vou começar prejudicado porque

já há um contra, o Deputado Waldemir Moka.

Sr. Presidente, o eminente Relator, Ministro Marcos Vilaça,  determinou no ano

passado repactuação de contrato entre as empreiteiras responsáveis pela execução da

obra e a CODESA. Isso foi feito no final do ano passado no Congresso, que aprovou um

projeto de decreto legislativo corrigindo todas as distorções e liberando a utilização de

recursos.

“Entretanto, por equívocos ocorridos na tramitação entre o

Tribunal de Contas e o Congresso Nacional, a obra, objeto deste

parecer, voltou a constar da lista de obras com indícios de

irregularidades, já na Lei Orçamentária de 2002. Tal fato deu-se
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sem que houvesse qualquer nova irregularidade, mas tão-

somente as já diagnosticadas e sanadas no exercício de 2001.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução dos

contratos oriundos da Concorrência nº 01/98 e do Convite nº

41/98, no âmbito da dotação consignada no Orçamento Fiscal da

União de 2002 na Classificação Funcional-Programática nº

26.784.0230.3265.0001 — Dragagem no Porto de Vitória-ES, no

Estado do Espírito Santo, na forma do projeto de decreto

legislativo anexo.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – É o voto do Deputado Almir Sá.

Em discussão o parecer que acaba de ser lido.

Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado.

Os Srs. Senadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado.

Nesta semana, em função da pauta da Câmara dos Deputados, não teremos mais

reunião desta Comissão. Por acordo firmado na semana passada, vou encerrar a reunião,

não vou suspendê-la.

Infelizmente nossa próxima reunião será só na próxima terça-feira, às 14h30min.

Está encerrada a reunião.


