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A reunião foi suspensa.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado José Carlos Aleluia) – Havendo número regimental, declaro
iniciada a 18ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 25 e 26, de 2002.

Em razão de estar ocorrendo, neste momento, a Ordem do Dia da Câmara dos Deputados,
suspendo a sessão para reiniciá-la amanhã, quarta-feira, dia 13 de novembro, às 15h.

Está suspensa a sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 18ª reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 25 e 26, de 2002.

Apreciação da ata da reunião conjunta de audiência pública realizada em 29 de outubro de
2002; da 6ª reunião de audiência pública, realizada em 29 de outubro de 2002; da 7º reunião
extraordinária, realizada em 29 e 30 de outubro de 2002; e da 17º reunião ordinária, realizada em
5 e 7 de novembro de 2002.

Não há inscritos para discutir as matérias. Havendo concordância do Plenário, fica
dispensada a leitura da ata, por ter sido distribuída antecipadamente.

Não havendo discussão, conforme estabelece a alínea f do art. 9º do regulamento interno
desta Comissão, declaro as atas aprovadas.

Avisos.
Prazo para abertura de emendas:
Informo aos membros desta Comissão que, conforme o estabelecido no art. 35, inciso V,

alínea b da Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional, está aberto o prazo, de 6 a 20 de
novembro, de quinze dias, para apresentação de emendas ao relatório e aos projetos de decreto
legislativo referentes às contas do Governo Federal relativas ao exercício de 2001, cujo Relator é o
Senador Romero Jucá.

Aproveito para informar que ficam prejudicados os requerimentos apresentados pelo Sr.
Romero Jucá para inclusão dessa matéria na Ordem do Dia da reunião.

Expediente.
Correspondência interna recebida:
1) Ofício nº 75, de 30 de outubro de 2002, da Comissão de Viação e Transportes: solicita a

assistência de técnicos da Consultoria desta Comissão para elaboração de estudos e formatação de
emenda global, objetivando a devida correção da Proposta Orçamentária de 2003, no que se refere
à aplicação dos recursos da CIDE no financiamento de projetos de infra-estrutura de transportes.

2) Ofício nº 78, de 6 de novembro, do Presidente da Comissão de Viação e Transportes da
Câmara dos Deputados, encaminhando proposta de emenda à Receita sobre uso de recursos da
CIDE no ano de ano de 2002.

Informo que foram encaminhadas cópias desses ofícios ao Relator-Geral, Senador Sérgio
Machado, e ao Relator da Área Temática de Infra-Estrutura.

3) Expediente da Senadora Emília Fernandes, solicitando apoio na aprovação de emenda da
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado, referente à implantação de Centro Regional
Sul de Pesquisas Espaciais no INPE/MCT.

4) Ofício nº 306, de 12 de novembro, assinado por Parlamentares do Estado de Goiás —
Deputados Euler Morais, Barbosa Neto, Geovan Freitas, Jovair Arantes, Nair Xavier Lobo, Luiz
Bittencourt, Pedro Canedo, Norberto Teixeira, Pedro Chaves, Roberto Balestra, Vilmar Rocha, Zé
Gomes da Rocha e os Senadores Iris Rezende, Maguito Vilela e Mauro Miranda, solicitando que
conste no Orçamento para 2003 dotações específicas para o atendimento ao inciso II do art. 51 da
LDO/2003, sobre o repasse de compensação financeira pela Comissão Nacional de Energia
Nuclear.

Cópia desse expediente foi encaminhada ao Relator-Geral, Senador Sérgio Machado, e ao
Relator-Setorial da Área I, Poderes do Estado e Representação, Senador Antonio Carlos Júnior.

Expediente encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão, deferidos pelo
Presidente: 

Ofício nº 24, de 28 de março, do gabinete do Deputado Waldemir Moka, justificando
ausência no dia 7 de novembro de 2002.

Expedientes encaminhando indicação para as Relatorias Setoriais da proposta orçamentária
para 2003:
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1) Ofício nº 1.226, de 30 de outubro, do Deputado Jutahy Junior, Líder do PSDB na Câmara
dos Deputados, indicando o Deputado Alexandre Santos para a área temática da saúde.

2) Ofício nº 128, de 5 de novembro, do Líder do PFL no Senado Federal, Senador José
Agripino, indicando o Senador Antonio Carlos Júnior.

3) Ofício nº 32, de 5 de novembro, do Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS, Deputado João
Herrmann Neto, indicando o Deputado Airton Cascavel.

4) Ofício nº 570, de 5 de novembro, do Líder do PPB, Deputado Odelmo Leão, indicando o
Deputado Márcio Reinaldo Moreira.

5) Ofício nº 414, de 6 de novembro, do Líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Deputado
Geddel Vieira Lima, indicando o Deputado Pedro Novais para a Área IX – Integração Nacional e
Meio Ambiente.

6) Ofício nº 67, de 7 de novembro, do Líder do PT na Câmara dos Deputados, Deputado
João Paulo, indicando o Deputado Dr. Rosinha.

7) Ofício nº 141, de 7 de novembro, do Líder do Bloco do PSDB/PPB no Senado Federal,
Senador Geraldo Melo, indicando o Senador Antero Paes de Barros para a Área Temática X –
Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

8) Ofício nº 167, de 12 de novembro, do Líder do PMDB, indicando o Senador Fernando
Ribeiro para a Área Temática II – Justiça e Defesa.

Após as indicações das Lideranças, comunicamos aos membros designados que os
Relatores-Setoriais do Orçamento são, respectivamente: Poderes do Estado, Senador Antonio Carlos
Júnior, PFL/BA; Justiça e Defesa, Senador Fernando Ribeiro; Fazenda e Desenvolvimento,
Deputado Airton Cascavel; Agricultura e Desenvolvimento Agrário, Deputado Márcio Reinaldo
Moreira; Infra-Estrutura, Deputado Santos Filho; Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Esporte
e Turismo, Deputado Dr. Rosinha; Saúde, Deputado Alexandre Santos; Previdência e Assistência
Social, Deputado Félix Mendonça; Integração Nacional e Meio Ambiente, Deputado Pedro Novais;
Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Senador Antero Paes de Barros.

Expedientes encaminhando justificativa de falta à reunião, deferidos pelo Presidente:
1) Ofício nº 154, de 29 de outubro, da Senadora Heloísa Helena, no período de 29 a 31 de

outubro e 1 de novembro.
2) Ofício nº 196, de 31 de outubro, do Deputado Pedro Henry, no período de 29 e 30 de

outubro.
Mensagens encaminhadas pela Coordenação de Comissões Permanentes da Câmara dos

Deputados:
1) Mensagem nº 826/02, do Poder Executivo, que encaminha relatório de avaliação do

cumprimento da meta de resultado primário dos orçamentos fiscal e da seguridade social e do
Programa de Dispêndios Globais das empresas estatais federais não financeiras, fixada para o
segundo semestre de 2002.

2) Mensagem nº 839/02, do Poder Executivo, que encaminha o Relatório de Gestão Fiscal
do segundo quadrimestre de 2002.

3) Mensagem nº 910/02, do Poder Executivo, que submete à apreciação do Congresso
Nacional relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário fixada para as
empresas estatais federais não financeiras, bem como das justificativas de eventuais desvios, com
indicação das medidas corretivas.

Correspondência externa recebida:
1) Ofício nº 5.925, de 21 de outubro, do Ministério da Defesa, solicitando a indicação de

representante da assessoria técnica desta Comissão para participar do curso Extensão de
Planejamento de Recursos de Defesa, no período de 4 a 22 de novembro.

2) Ofício nº 287, de 8 de outubro, do SECEX de Rondônia, encaminhando relatório de
auditoria sobre a obra de construção da Casa de Detenção de Porto Velho.
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3) Ofício nº 296, de 17 de outubro de 2002, do SECEX de Rondônia, encaminhando
relatório de auditoria sobre as obras de ampliação da rede urbana de distribuição de energia em
Rondônia.

4) EX 112, de 30 de outubro, da Associação Brasileira de Consultores de Engenharia,
solicitando entrevista com o Presidente da Comissão para debater sobre a Decisão nº 1.217-34, do
TCU, de 25 de setembro de 2002, sobre contratos de projeto de engenharia no âmbito do Ministério
dos Transportes.

5) Ofício nº 215, de 25 de outubro, do juiz federal diretor do foro em exercício, da Seção
Judiciária do Estado do Acre, encaminhando cópia das razões das ocorrências elencadas no Ofício
nº 360/TCU/SECEX/AC.

6) Expediente remetido pelo Presidente do Éden – Lar das Crianças, que solicita que sejam
acatados os recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS para o exercício de 2003.

Cópia desse expediente será encaminhada ao Relator-Geral e ao Relator da Área Setorial VIII
– Previdência e Assistência Social.

7) Ofício nº 568, de 5 de novembro, do Diretor do DNOCS, solicitando recursos
orçamentários para cumprimento da planilha de revitalização e modernização da infra-estrutura de
irrigação de uso comum.

8) Expediente de 7 de novembro, do Diretor-Presidente da EMATER — Empresa Paranaense
de Assistência Técnica e Extensão Rural, solicitando aprovação de emenda para apoio à extensão
rural oficial, da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados.

9) Ofício nº 13.720, de 12 de novembro, do Presidente do Conselho da Justiça Federal,
solicitando a possibilidade de promover alterações em precatórios.

Mensagem da Presidência da República encaminhando cópia de decretos de abertura de
créditos suplementares, nos termos do parágrafo único do art. 41 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2002.

Mensagem nº 233, anexadas as Mensagens nºs 234 a 237, de 2002-CN.
Conforme questão de ordem apresentada pelo Deputado Alberto Goldman e aprovada na 7ª

reunião ordinária, realizada no dia 31 de agosto de 1999, foi solicitada à Consultoria de
Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal a elaboração de notas técnicas sobre as
referidas mensagens, que serão encaminhadas aos membros oportunamente.

Avisos/GP-TCU, de 30 de outubro de 2002, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de
Contas da União, Ministro Humberto Souto:

1) Aviso nº 1.406: inspeção realizada nas obras do Fórum Trabalhista da instância da
cidade de São Paulo, em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 34, de 2002-CN.

2) Aviso nº 1.412: encaminha informações sobre o acompanhamento físico-financeiro dos
contratos relativos aos Decretos Legislativos nºs 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 25, 29, 33, 35 e 41, de 5 de
julho de 2002.

Expedientes/SGS-TCU, de 30 de outubro de 2002, encaminhados pelo Presidente do
Tribunal de Contas da União, Ministro Humberto Souto:

1) Aviso nº 3.109: auditoria nas obras de infra-estrutura de uso comum no Perímetro de
Irrigação de Piancó III, Estado da Paraíba (obra inserida no Quadro nº 7, da Lei Orçamentária para
2002).

Solicito ao Deputado Jorge Khoury que me ajude na leitura do expediente.
2) Aviso nº 3.111: solicitação de realização de auditoria em convênios do FAT, envolvendo o

Governo do Estado do Espírito Santo.
3) Aviso nº 3.114: auditoria nas obras de construção de anéis rodoviários no Corredor

Nordeste – Expresso em Fortaleza, em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 12, de 2002.
4) Aviso nº 3.115: auditoria nas obras de ampliação da rede rural de distribuição de energia

elétrica em Rondônia.
5) Aviso nº 3.116: auditoria nas obras de implantação de sistema de transmissão no Sul.
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6) Aviso nº 3.117: auditoria na Manaus Energia S.A. sobre implantação do sistema de
transmissão em Manaus, Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara, Amazonas, em cumprimento ao
Decreto Legislativo nº 43, de 2002-CN.

A partir do próximo item, o expediente será lido pelo Deputado Jorge Khoury.
O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY – Aviso nº 3.118: inspeção realizada na Manaus

Energia S.A., em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 25, de 2002-CN.
Aviso nº 3.119: auditoria realizada nas obras de duplicação de trechos rodoviários do

Corredor Transmetropolitano – BR-381/SP, Entroncamento BR-116, em cumprimento ao Decreto
Legislativo nº 5/2002-CN.

Aviso nº 3.123: auditoria nas obras de ampliação do edifício-sede do TRE do Piauí.
Aviso nº 3.126: obra de construção de contornos rodoviários no Corredor Leste – BR-

259/ES, em Colatina.
Aviso nº 3.129: obra de complementação e melhoramento do Porto de Suape, no Estado de

Pernambuco.
Aviso nº 3.130: obras e serviços relativos à geração e à transmissão de energia elétrica.
Aviso nº 3.136: obra de implantação da Usina Termonuclear de Angra III, Rio de Janeiro.
Aviso nº 3.137: obra de implantação do Ciclo Combinado da Usina Termelétrica — UT

Roberto Silveira, Campos, Rio de Janeiro.
Aviso nº 3.139: obra de implantação de Transmissão de Energia Elétrica em Alagoas.
Aviso nº 3.140: obras de adequação de trechos rodoviários no Corredor Araguaia—

Tocantins, BR-316/PA, no trecho entre o Entroncamento km 0—Santa Maria e a divisa Pará—
Maranhão.

Expedientes/SGS-TCU, de 6 de novembro de 2002, encaminhados pelo Ministro Valmir
Campelo, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal de Contas da União:

1) Aviso nº 3.159 (Decisão nº 1.501/2002), encaminhado em resposta ao Requerimento nº
9, de 2002, de autoria dos Deputados Dr. Rosinha e Jorge Bittar: informações sobre a existência de
empenhos de dotação orçamentária para obras com indícios de irregularidades graves que não
receberam autorização.

Cópia desse aviso foi encaminhada aos solicitantes das informações em 12 de novembro de
2002.

2) Aviso nº 3.163 (Decisão nº 1.507/2002): obras de adequação de trechos rodoviários do
Corredor Nordeste, na BR-116/CE, trecho Fortaleza—Pacajus.

3) Aviso nº 3.165 (Decisão nº 1.510/2002): inspeção nas obras do edifício-sede  da Seção
Judiciária Federal em Cuiabá, Mato Grosso, em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 4, de 2002.

4) Aviso nº 3.194 (Decisão nº 1.508/2002): obras de estabilização do Molhe da Atalaia Nova
e proteção frontal da Praia da Coroa do Meio, em Aracaju, Sergipe.

5) Aviso nº 3.220 (Acórdão nº 402/2002): obras de construção, ampliação, reforma e
aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado de Mato Grosso do Sul.

Expediente encaminhando Relatório de Gestão Fiscal, em atendimento ao disposto no art.
55, inciso I, alínea a e § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, do seguinte órgão: TRT/21ª Região.
Período: segundo quadrimestre.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vamos dar prosseguimento à reunião.
Tendo sido lido todo o expediente, vamos passar, inicialmente, à Pauta nº 25.
Vamos discutir o item nº 1: Projeto de Lei nº 50, de 2002-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal

da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor de R$ 8.000.000,00 (oito
milhões de reais), para os fins que especifica”.

O Relator é o Deputado Aníbal Gomes, que não está presente.
Solicito ao nobre Líder do PFL, Deputado Pauderney Avelino, que proceda à leitura do

relatório.
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O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, lerei apenas o voto do Relator,
Deputado Aníbal Gomes.

“Do exame do projeto, concluímos que a iniciativa não contraria
os dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em
particular no que diz respeito à sua compatibilidade com o Plano
Plurianual 2000/2003, Lei nº 9.989, de 21 de julho de 2000, ou sua
revisão na Lei nº 10.297, de 26 de outubro de 2001, com as disposições
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2002, Lei nº
10.266, de 24 de julho de 2001, e com a Lei de Responsabilidade
Fiscal, Lei Complementar nº 111, de 4 de maio de 2001.

Após a análise quanto à admissibilidade, ao mérito e à
oportunidade da aprovação do projeto e das emendas a ele
apresentadas, apresentamos parecer favorável quanto ao mérito da
proposição e pela aprovação das Emendas nºs 1 e 3, no valor de 1
milhão e 3 milhões de reais, respectivamente.

Quanto às demais emendas, somos pela rejeição da Emenda nº
2, no mérito, e pela inadmissibilidade das Emendas nºs 4 e 5. No caso
da Emenda nº 4, por se tratar de participação da União no capital da
Companhia Docas da Bahia, o que deveria ocorrer através da
administração direta do Ministério dos Transportes, Unidade
Orçamentária 39/111, não constante no projeto de lei, e, no caso da
Emenda nº 005, por se tratar de despesa já constante na lei
orçamentária anual, Funcional Programática nº 26.782.022957950002,
construção de pontes no Corredor São Francisco, BR-030, Bahia,
construção de pontes sobre o Rio São Francisco, Malhada, Carinhanha,
cuja suplementação não é cabível por crédito especial.

Ante o exposto e tendo em vista o exame da constitucionalidade,
da legalidade e do mérito, propomos a aprovação do Projeto de Lei nº
50, de 2002, com as modificações decorrentes da aprovação das
Emendas nºs 1 e 3, nos termos do substitutivo em anexo, a rejeição da
Emenda nº 2 e a inadmissibilidade das Emendas nºs 4 e 5.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2002.”
É o relatório do Deputado Aníbal Gomes.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado Giovanni

Queiroz.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, eu peço a V.Exa. que adiemos a

discussão e a votação da matéria, porque me parece que o Deputado Fernando Coruja teve
entendimento anterior quanto ao atendimento a essas emendas e à própria matéria. Como eu não
estava presente na semana passada — e não querendo desautorizá-lo, porque não sei se S.Exa.
realmente fez algum acordo sobre a matéria —, quero pedir a V.Exa. que deixemos para votá-la
posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vou atender à solicitação do
Deputado Giovanni Queiroz.

Com a palavra o Deputado João Almeida.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, V.Exa. deveria ter anunciado a

discussão da matéria. No entanto, atendeu à questão de ordem do nobre Deputado Giovanni
Queiroz.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Se V.Exa. quiser discutir a matéria,
afirmo que não há problema em discuti-la, mas não a colocarei em votação, porque o Deputado
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Giovanni Queiroz fez uma sugestão, e estamos trabalhando com base no entendimento. V.Exa.
poderá discutir, se assim desejar, agora ou no futuro.

A palavra está com V.Exa., Deputado João Almeida.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – A pergunta que formulo é exatamente essa, porque,

pelo rito regimental, deveríamos passar à discussão. V.Exa. atendeu à ponderação do Deputado
Giovanni Queiroz. Não quero opor-me a isso, mas quero saber se fica adiada a discussão.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Retiro minha ponderação, Deputado João
Almeida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Sua solicitação foi atendida pelo
Deputado Giovanni Queiroz, devido à chegada do nobre Líder do PT.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Já retirei. Já fui esclarecido pelo Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Com a palavra o Deputado João

Almeida.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, estou preocupado, porque cheguei

agora e verifiquei que se trata de projeto de iniciativa do Executivo, como teria de ser, no valor de 8
milhões de reais, e somente duas emendas reduzem o projeto no seu objetivo original, em 50%:
uma emenda de 3 milhões e a outra de 1 milhão.

Então, parece-me que o projeto não tinha mérito para o Sr. Relator ter aceito tal alteração,
ou ficará o propósito do Executivo impossível de ser atendido, porque se 4 milhões foram
suprimidos, por emenda, de 8 milhões, uma de duas coisas acontece: ou se prejudica o objetivo, ou
não havia mérito no projeto.

Daí por que seria interessante ouvir o próprio Relator da matéria, a fim de que S.Exa.
pudesse apresentar justificativa. Posso estar enganado quanto à sua motivação. Pode haver outra
que S.Exa. saberá esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Deputado João Almeida, entendo
perfeitamente a observação procedente de V.Exa., que poderá contorná-la requerendo a votação do
projeto original. Dessa forma, V.Exa. ficaria satisfeito.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Não chegaria a tanto...
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Mas é uma hipótese.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - ... porque quero dar ao Relator um crédito de

confiança. S.Exa deve ter feito análise do projeto, assim como deve ter desenvolvido os contatos
necessários para chegar à conclusão de que esse é o melhor propósito.

V.Exa. poderia, no caso, adiar a votação, para que, em outro momento, pudéssemos
conversar com o Sr. Relator se seria o caso de acatarmos o projeto como proposto ou de
introduzirmos alguma alteração.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Com a palavra o Deputado Pauderney
Avelino.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, fui incumbido pelo Líder do PFL
na Casa de falar pela bancada pernambucana do partido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Falta o sotaque, Deputado.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - É verdade. Quisera eu ter pelo menos o

sotaque dos baianos.
O Deputado Inocêncio Oliveira pediu-me que falasse em nome da bancada de Pernambuco,

Deputado João Almeida, no sentido de que já havia entendimento com o Relator da matéria de que
esses recursos seriam de extrema importância para o Porto de Recife e ajudariam muito em seu
funcionamento, uma vez que o porto está em processo de assoreamento.

Portanto, apelo a V.Exa. para que compreenda, já que o Relator não se encontra presente.
Na condição de Líder do PFL nesta Comissão, solicito a V.Exa. que façamos a votação da matéria.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, conversei com o Deputado
Inocêncio Oliveira, que também nos fez apelo.
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Essa emenda foi negociada com o Relator e com o DNIT. Há problema de atracamento de
navios nesse porto. Trata-se de uma emergência. Daí por que se aproveitou o crédito suplementar
para nele embutir a emenda, a fim de atender a essa urgente demanda.

Entendemos claramente a observação do Deputado Inocêncio Oliveira. O pensamento do
Deputado Fernando Coruja é também o de aprovar o projeto em função disso, Deputado João
Almeida. Foi o esclarecimento que tivemos. Houve acordo com o órgão e com o Relator, com o
objetivo de atender à emergência do atracamento de navios nesse porto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Poderemos votar a matéria se o
Deputado João Almeida concordar. Caso contrário, vou retirá-la momentaneamente de pauta.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, estou fazendo a defesa do Porto de
Suape. Nem examinei o mérito das emendas atendidas, porque 8 milhões de reais são solicitados
para a complementação de suas obras. Eu conheço o porto muito bem e até tive participação
profissional no início da sua construção. Eu o visitei recentemente, sei da importância e da
utilidade desse porto para aquele Estado, para todo o Nordeste e para o País.

Por isso, estou surpreso. O crédito é de 8 milhões, e apenas duas emendas suprimiram
metade do valor. Ou o Ministério está excedendo, ou houve outra razão, porque há a supressão de
metade do crédito por intermédio de duas emendas.

Peço a V.Exa., para não prejudicar o projeto, que o retire da pauta de votação hoje.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Está retirada de pauta a matéria. Ela

não retornará mais a esta reunião.
Item 2 (remanescente da Pauta nº 21).
 Aviso nº 27/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 128, de

2002, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente à Representação
formulada por equipe de auditoria em virtude da não-apresentação de documentos requisitados por
equipe de auditoria, em ação de fiscalização vinculada à Decisão nº 296/2001 — TCU — Plenário, TC
004.496/2001-0, no qual autorizou a realização de auditoria nas obras de construção e
pavimentação das Rodovias BR-401, BR-210 e BR-319, Governo do Estado de Roraima e
Departamento de Estradas de Rodagem de Roraima”.

O Relator é o Deputado João Ribeiro.
Estou sendo informado que o Relator solicitou a retirada do projeto para a reformulação do

parecer.
Pauta nº 26.
Item 1.
Projeto de Lei nº 44/2002-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do

Ministério da Educação, crédito especial no valor de 54 mil e 573 reais para os fins que especifica”.
O Deputado João Almeida é o Relator. Tem S.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, o projeto de lei abre ao Orçamento

Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito especial no ínfimo valor de 54 mil e
573 reais. Como podem ver V.Exa. e os Srs. Deputados, o valor desse crédito é tão mínimo que se
destina apenas à cobertura orçamentária de despesas de pequena monta, para complementar o
orçamento do Ministério.

Não foram apresentadas emendas. O projeto preenche as condições legais e constitucionais.
Por isso, voto pela sua aprovação, nos termos em que é apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Em discussão a matéria.
Não há oradores inscritos.
Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado.
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Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada no Senado.
A matéria vai ao Plenário do Congresso Nacional.
Item 2.
Projeto de Lei nº 48, que já foi votado no Congresso em regime de urgência e não pode ser

apreciado nesta Comissão.
Item 3.
Projeto de Lei nº 53/2002-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da

União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de 677 milhões, 683 mil
e 990 reais, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento”.

O Relator é o Deputado Jorge Khoury.
S.Exa. está ausente. Solicito ao Deputado João Almeida que leia o relatório. (Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Fernando Coruja.
O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, o Relator não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - O Deputado está presente? Deputado

Fernando Coruja, V.Exa. deseja completar sua ponderação?
O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA - Não, Sr. Presidente. Vou aguardar a leitura do

relatório.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - O Deputado Jorge Khoury chegou e

vai proceder à leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o

relatório foi apresentado ao Projeto de Lei nº 53, de 2002, do Congresso Nacional, que “Abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de 677 milhões, 683 mil e 990 reais, para reforço de dotações orçamentárias
consignadas no vigente orçamento”.

Como o relatório já é do conhecimento de todos, vou limitar-me à leitura do voto.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Deputado João Coser, vamos

aguardar até que o Deputado Jorge Khoury conclua a leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Pois não, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY – O voto é o seguinte:
Do exame do projeto verificamos que a iniciativa não contraria dispositivos constitucionais e

preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito à sua compatibilidade com o Plano
Plurianual de 2000/ 2003, Lei nº 9.989, de 21 de julho de 2002, ou com sua revisão, Lei nº 10.297,
de 26 de outubro de 2001, e a sua conformidade com as condições da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2002, Lei nº 10.276, de 24 de julho de 2001.

Consoante determinação do art. 30 da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, o
quadro 1, em anexo, apresenta a execução orçamentária recente de cada subtítulo a ser
suplementado mediante projeto de lei analisado, comparado com os valores da suplementação
proposta. Do quadro supramencionado, depreende-se que, dos 115 títulos suplementados pelo
projeto de lei em tela, cerca de 63% apresenta percentual de execução orçamentária, liquidação
inferior a 25% até 27 de setembro de 2002. Entretanto, cerca de 63% dessas últimas dotações já
apresentam percentual de empenho superior a 50%.

Entre os subtítulos contemplados no projeto de lei em análise, foram identificadas obras
com indícios de irregularidades graves, apontadas pelo Tribunal de Contas da União em
comunicação realizada em setembro de 2002, atualizada até 30 de outubro deste ano, relacionada
no quadro 2, a seguir. Entre esses, os itens 1 e 2 tratam de subtítulos que já haviam tido sua
execução liberada por decretos legislativos, mas que, de acordo com a comunicação do Tribunal de
Contas da União, passaram a apresentar novamente indícios de irregularidades graves.
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Os itens 5 a 11 consignam obras que, embora não estejam sujeitas a restrições quanto a
sua execução na Lei Orçamentária da União — LOA, de 2002, Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de
2002, apresentam também indícios de irregularidades graves, apontadas pelo Tribunal de Contas
da União em setembro de 2002.

Todas as obras constantes do quadro 2 acima foram incluídas no anexo do substitutivo
proposto a seguir, para que seja procedido condicionamento da execução orçamentária de suas
respectivas dotações, nos moldes do art. 12 da LOA de 2002.

Comunica-se ao Presidente desta Comissão a inadmissibilidade das Emendas nº 5, 11, 29,
38 e 39, por contrariarem o § 1º do art. 29 da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, que
veda aos projetos de lei de crédito suplementar a criação de subtítulos novos não constantes da lei
orçamentária em vigor.

São rejeitadas as Emendas nº 1 a 4, 6 a 10, 12 a 28, 30 a 37 e 40 a 43, com o fito de evitar
a descaracterização da iniciativa original do projeto de lei e em razão da exigüidade de tempo até o
encerramento do presente exercício financeiro para a consecução dos objetivos pretendidos pela
emenda apresentada.

No que tange à execução física e orçamentária das obras contempladas, apresenta-se a
Emenda de Relator nº 1, que objetiva a inclusão de artigo que vede a execução orçamentária e
financeira dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos relacionados com obras ou serviços
que apresentam indícios de irregularidades graves, apontados pelo Tribunal de Contas da União,
constante do quadro 2, acima, até a deliberação em contrário da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização e do Congresso Nacional.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 53, de 2002, do
Congresso Nacional, na forma do substitutivo em anexo, com aprovação da Emenda de Relator nº
1.

Esse é o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Antes de passar à discussão da

matéria, defiro a recomendação do Relator pela inadmissibilidade das Emendas nº 5, 11, 29, 38 e
39, por contrariarem o § 1º, art. 29 da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, que veda
em projeto de lei de crédito suplementar a criação de subtítulos novos, não constantes da lei
orçamentária em vigor.

Portanto, estão indeferidas as emendas.
A matéria está em discussão. (Pausa.)
Não há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Deputado Giovanni Queiroz e, em seguida, ao Deputado João Coser.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, inversão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Inversão de ordem concedida, por

acordo entre os dois oradores inscritos.
Já é a convivência do PDT no Governo.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. e ao Deputado

Giovanni Queiroz a paciência.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, não quero aprofundar a discussão, mas estou

impressionado com a vontade do Governo nos últimos sessenta dias. São 222 milhões para a
restauração de rodovias, mais 105 para conservação, mais 50 e tantos para adequação. Devem
deixar tudo o que não fizeram nos oito anos, Deputado Giovanni Queiroz, em Restos a Pagar.

O Ministro disse que vai diminuir esses valores. Pelo que estou vendo, não vai. No Ministério
da Saúde, há cinco projetos. Estão querendo aprovar todos agora, a toque de caixa, com
investimentos na área de saneamento e algo mais.

No Ministério dos Transportes, há a mesma questão.
Cumprimento o Relator pelo trabalho que desempenhou, eliminando as obras com indícios

de irregularidades graves. Está de parabéns pelo trabalho, feito com o apoio da assessoria. Isso é
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fundamental. O Congresso Nacional e a Comissão de Orçamento continuam ativos, observando os
equívocos e cuidando da lisura da aplicação dos nossos recursos.

A primeira observação é esta: esse projeto é muito grande. Precisamos analisar onde são
feitos os cortes. O Deputado Giovanni Queiroz pretende um tempo maior para a análise do projeto.
Eu só queria fazer esta observação: há muitas rodovias paralisadas, dependendo de empenho. Para
muitas delas, o Congresso Nacional alocou recursos, de forma direta ou indireta. Infelizmente, o
Governo refez a lista das chamadas novas prioridades.

Não vou pedir a retirada da matéria, individualmente. Cabe ao Deputado Giovanni Queiroz
fazê-lo. Associo-me a S.Exa. no desejo de analisar o projeto mais detalhadamente.

Ainda há outra agravante: o Governo faz corte expressivo num programa social. O Governo
fez grande alarde com os programas sociais; um deles é o auxílio-gás. Depois, não conseguiu gastar
o dinheiro. Por incompetência ou porque o programa não é consistente, não é bom, o Governo vai
cortando recursos em vários projetos que encaminha a esta Casa. Também pode se tratar de
reserva que ele costuma fazer para, no final do ano, discutir quais os projetos que considera
prioritários.

Faço essa crítica sem me opor ao conteúdo do projeto. Todas as obras são necessárias.
Contudo, mais um corte no programa social, especialmente no vale-gás — vamos ter de repensar o
assunto, porque foi alocado um montante de recursos que o Governo não está conseguindo gastar
—, significa que ou há ineficiência profunda ou não é bom projeto, apesar de o gás ter ficado muito
caro nos últimos anos. E não é a primeira vez que o Governo faz cortes no vale-gás.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Entendo que V.Exa. gostaria de adiar

a discussão.
Concedo a palavra ao Deputado Alberto Goldman e, logo em seguida, ao Deputado Giovanni

Queiroz.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, se algum Deputado entender que

é preciso mais algum tempo para que a matéria seja analisada, não há objeção de nossa parte, mas
eu diria aos Deputados Giovanni Queiroz e João Coser que a situação das rodovias é muito grave.

Não sei exatamente a data de entrada desse projeto, mas é recente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - A mensagem do Sr. Presidente da

República é de 12 de agosto — estávamos no período eleitoral.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - A situação de conservação das rodovias federais

é gravíssima. Tenho conhecimento particular do assunto porque chamei a atenção do DNIT de São
Paulo para a situação da BR-381. Sabem muito bem os Deputados Giovanni Queiroz e João Coser
que essa rodovia foi duplicada, obra que teve início quando eu estava no Ministério. A rodovia está
praticamente duplicada em alguns trechos, mas em relação aos que já foram entregues e estão em
trânsito há alguns meses, não há nenhuma conservação. A estrada está se acabando depois de ter
sido duplicada. Há trechos terríveis, com ocorrência de graves acidentes. Chamei a atenção do
pessoal do DNIT de São Paulo exatamente para esse fato, e a resposta foi a seguinte: “Não temos
absolutamente um tostão para fazer a conservação”.

O Governo enviou essa mensagem em agosto, mas deveria ter enviado em março ou abril. E
já estamos no mês de novembro. Portanto, depois de tanto tempo absurdamente perdido, se os Srs.
Deputados desejarem mais alguns dias ou mais uma semana, agora a situação não é dramática e
já foi pior. Mas chamo a atenção de V.Exas. para o fato de que a maioria dos recursos — pelo que
estou vendo, são 328 milhões de reais — é destinada à restauração, manutenção e conservação.
Creio que, em relação a essa área, não deveríamos de forma alguma objetar. Nada contra o
adiamento da votação por prazo curto, mas chamo a atenção dos Srs. Deputados para a situação
dessas estradas, que, repito, é muito grave. E, no Estado de São Paulo, há poucas estradas
federais.
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O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, quero deixar clara a posição do PT de

que não é contra o projeto. Somos favoráveis à sua aprovação. Fizemos observação em relação aos
cortes. Estamos dispostos a aprová-lo agora. O Deputado Giovanni Queiroz quer tempo para
analisá-lo, mas podemos votá-lo neste momento.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Deputado João Coser, quero lembrar a V.Exa.
que, se esse projeto for aprovado agora, certamente esse recurso só será despendido no próximo
ano. Quer dizer, a conservação das rodovias, que não foi feita neste ano no Governo Fernando
Henrique Cardoso, será executada com esse recurso no Governo Lula. Nem por isso voto contra.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - A conservação pode ser feita ainda agora. O
projeto é meritório. Há muita dotação orçamentária cuja execução, cujo empenho é zero, e já está
sendo solicitado mais dinheiro. Não empenharam nada e querem mais.

Deputado Jorge Khoury, quero cumprimentá-lo pelo belíssimo trabalho, que separa uma
coisa da outra. O recurso destinado às obras em que há irregularidades pode ser aprovado, desde
que essas obras fiquem sujeitas às determinações legais do Tribunal de Contas. Quando V.Exa.
rejeita todas as emendas, V.Exa. credita ao Ministério a condição de melhor avaliar a situação
precária das rodovias. Concordo. Mas nós, que estamos andando pelas estradas, sabemos o quanto
as coisas estão difíceis. As rodovias estão passando por um “apagão”. É uma vergonha.

Desse modo, acho que é necessário aprovar o projeto. No entanto, quero tempo para
analisá-lo. Na semana que vem, voltaremos a discuti-lo, até porque algumas rodovias dispõem de
recursos que precisam ser empenhados. No Estado do Pará, por exemplo, há dinheiro, mas a
rodovia está parada e arrebentada. Pergunto: por que não se empenham os recursos e se abrem
suplementações?

Quero discutir isso com V.Exa., Deputado Jorge Khoury, para que possamos então votar a
matéria, uma vez que o Ministério precisa do dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Com a palavra o Deputado Fernando
Coruja.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, quero apoiar a iniciativa do meu
companheiro de bancada, Deputado Giovanni Queiroz.

Evidentemente, sobre o mérito, ninguém é contrário à restauração, à construção e ao
transporte de passageiros. Mas defendemos que a restauração seja feita nas estradas adequadas e
por preço justo. A restauração não foi feita por falta de dinheiro, mesmo porque há dinheiro para
que se empenhe.

Precisamos fazer uma melhor avaliação. Isso não vai prejudicar o projeto, Deputado Alberto
Goldman, porque na semana que vem o votaremos no Congresso. Ele acabará passando, porque
ainda que não tenhamos condições de avaliar a questão plenamente, pelo menos, teremos uma
visão panorâmica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Com a palavra o Deputado João
Almeida.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, é justa a preocupação dos Deputados
Giovanni Queiroz e Fernando Coruja de analisar melhor e mais detalhadamente o projeto, embora
isso possa trazer algum atraso à sua aprovação.

Entretanto, quero lembrar aos ilustres companheiros que, ao analisar essas questões, levem
sempre em conta algo que acontece com muita regularidade nesta Comissão, ou seja, o
cancelamento de dotações orçamentárias propostas pelo Executivo, especialmente as de caráter
genérico, do tipo “restauração da divisa entre Bahia e Piauí, até a divisa entre Bahia e Tocantins”.
Cancelamos dotações genéricas que permitiriam ao órgão executar trechos previamente definidos
ou a definir nessa estrada, bem como alocar recursos a trechos e obras. Compreendendo que isso é
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de grande importância, acabamos fazendo-o sem considerar o estágio do desenvolvimento do
projeto.

Às vezes, o recurso é alocado orçamentariamente, mas o órgão não pode executar o serviço,
por não ter condições de realizar licitação. Então, é muito comum encontrar, em todos os
Ministérios, dotações orçamentárias sem utilização e outras que estão sendo suplementadas ou que
parecem impedidas de constituir crédito novo, mas que de fato já estavam em condições de
licitação e execução.

Ao examinar o projeto, é preciso considerar nossa realidade, isto é, ao elaborar as emendas,
devemos considerar o estágio em que se encontra a obra ou o serviço e a real possibilidade de que
venha a ser executada.   

É só um adendo para a consideração dos ilustres Deputados, que observarão com mais
cuidado e critério o projeto em discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Não há mais inscritos, mas entendo
que houve solicitação, procedente e aceita, dos Deputados Giovanni Queiroz e Fernando Coruja,
para que encerremos a discussão e votemos a matéria na reunião que deverá ocorrer na próxima
terça-feira.

Ressalto que o Deputado Jorge Khoury resistiu às pressões e não acatou nenhuma emenda,
o que provocaria maior discussão, porque esse projeto tem grande amplitude.

Passemos ao item seguinte.
Item 4.
Aviso nº 49, de 2002, do Congresso Nacional, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia

de deliberação proferida pelo Tribunal de Contas da União consoante Relação nº 26, de 2001, inserta
na Ata nº 29, de 2001, da 2ª Câmara. Relator Ministro Ubiratan Aguiar, ao apreciar o processo do
Tribunal de Contas da União nº 010.706/2000-6, que trata de Relatório de Levantamento de
Auditoria realizada nas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A — ELETRONORTE, em cumprimento
ao Plano Especial para Levantamento de Auditorias em obras públicas, decorrente da Lei
Orçamentária anual para o exercício de 2002”.

O Deputado João Almeida é o Relator.
Com a palavra S.Exa.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Esse aviso do Tribunal de Contas trata de obras

indicadas entre as que teriam irregularidades graves a serem corrigidas.
Ocorre, porém, que, depois de enviado o relatório, o próprio TCU, no relatório seguinte, fala

da correção daquelas irregularidades e da constatação de que nenhum prejuízo foi causado ao
Erário pelas que não puderam ser, digamos assim, atendidas. Sugere o Tribunal que a obra seja
liberada, para garantir sua continuidade.

Dessa forma, e tendo em vista a distribuição prévia do parecer, vou-me limitar a ler o voto.
Conforme evidenciado pela Decisão, inexistiu prejuízo ao Erário nas medidas adotadas pela

ELETRONORTE. Ademais, o contrato já está concluído e o TCU efetuou determinações para evitar
futuras irregularidades, arquivando o processo.

Como o SUP 1.6.70373 era o único contrato que apresentava irregularidades graves, sua
liberação representa a autorização para a continuidade da execução do subtítulo. Assim, resta
apenas ao TCU e ao Congresso Nacional acompanhar o andamento da obra durante sua execução.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do subtítulo Ampliação da
Capacidade da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) de 40 para 70 megawatts (3ª unidade), no
Estado do Amapá, da Unidade Orçamentária 32.224, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, na
forma do projeto de decreto legislativo.

 Esse é o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Em discussão.
Não há oradores inscritos.
Encerro a discussão.
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Em votação na Câmara o parecer do Deputado João Almeida.
Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado o parecer do Deputado João Almeida.
Os que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao Plenário do Congresso Nacional.
O último assunto desta reunião seria o requerimento do Deputado João Leão, propondo

criação de Comissão Mista. Vou considerar prejudicado o requerimento, pela ausência do autor.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, apenas uma informação: para

quando está prevista a entrega do relatório ao Orçamento sobre a receita de 2003?
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Conversei hoje com o Relator-Geral,

que, após consultar sua assessoria, entendeu que poderemos apreciá-lo na terça-feira, sem
prejuízo do cronograma.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Mas quando vamos recebê-lo para análise?
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Vou solicitar ao Relator que o

entregue o mais breve possível. Mesmo se ele não o fizer, V.Exa. disporá de tempo para fazer sua
análise sempre criteriosa.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS KONDER REIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS KONDER REIS - Sr. Presidente, tomei

conhecimento, pelo Deputado Renato Vianna, de que na próxima terça e quarta-feira haverá
reunião de cúpula da ALCA em Brasília, a realizar-se no plenário da Câmara.

Então, indago a V.Exa. se, caso não haja sessão ordinária na quarta-feira, ainda assim vai
confirmar reunião da Comissão para a próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Deputado Konder Reis, seremos
forçados, em razão de cumprimento do prazo para aprovação do cronograma da LOA 2003, a apelar
aos membros da Comissão para que compareçam na terça-feira, a fim de aprovar o relatório da
receita. Portanto, haverá reunião deliberativa na terça-feira.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião, antes convocando reunião para a
próxima terça-feira, às 14h30min.


