
C CONGRESSO NACIONAL
C Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Quarta Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Primeira Legislatura

ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO MISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,
REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2002.

Aos vinte e seis e vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dois, reuniu-se
ordinariamente  a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no plenário 02,
do Anexo II da Câmara dos Deputados, para apreciação das matérias constantes das Pautas nos 29
e 30/2002. Nesse período, foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares:
Airton Cascavel, Airton Dipp, Alberto Goldman, Alexandre Cardoso, Alexandre Santos, Almir Sá,
Aníbal Gomes, Anivaldo Vale, Antônio Carlos Konder Reis, Antônio do Valle, Aracely de Paula,
Armando Abílio, Arnon Bezerra, Divaldo Suruagy, Dr. Rosinha, Edir Oliveira, Eujácio Simões,
Eunício Oliveira, Félix Mendonça, Gilmar Machado, Giovanni Queiroz, Gonzaga Patriota, João
Almeida, João Coser, João Grandão, João Leão, João Magno, João Matos, João Ribeiro, Jorge
Bittar, Jorge Khoury, José Borba, José Carlos Aleluia, José Carlos Elias, José Chaves, José Priante,
Juquinha, Luciano Castro, Márcio Reinaldo Moreira, Milton Monti, Mussa Demes, Neuton Lima,
Nilo Coelho, Osvaldo Coêlho, Pauderney Avelino, Paulo Kobayashi, Pedro Chaves, Pedro Fernandes,
Pedro Henry, Pedro Novais, Ricarte de Freitas, Roberto Balestra, Santos Filho, Sérgio Guerra,
Sérgio Miranda e Welinton Fagundes; - Senadores titulares: Antero Paes de Barros, Antonio Carlos
Júnior, Carlos Patrocínio, Gilberto Mestrinho, Gilvam Borges, Jonas Pinheiro, Leomar Quintanilha,
Marluce Pinto, Moreira Mendes, Mozarildo Cavalcanti, Osmar Dias, Roberto Saturnino, Romero
Jucá, Sebastião Rocha, Sérgio Machado e Tião Viana; - Deputados suplentes: Alceste Almeida,
Átila Lins, Claudio Cajado, Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Darcísio Perondi, Domiciano
Cabral, Fernando Coruja, Francisco Rodrigues, Gastão Vieira, Helenildo Ribeiro, João Tota, Jonival
Lucas Júnior, José Carlos Fonseca Júnior, José Índio, José Rocha, Josué Bengtson, Jovair
Arantes, Lael Varella, Laura Carneiro, Lúcia Vânia, Nelson Meurer, Osvaldo Reis, Pompeo de
Mattos, Professor Luizinho, Raimundo Gomes de Matos, Renato Vianna, Ricardo Barros, Romeu
Queiroz, Sérgio Barros, Silas Brasileiro, Tarcísio Zimmermann, Telma de Souza, Virgílio
Guimarães, Waldemir Moka e Zila Bezerra; - Senadores suplentes: Amir Lando, Benício Sampaio,
Carlos Bezerra, Eduardo Suplicy, Emilia Fernandes, Geraldo Althoff, Nabor Júnior, Paulo Souto,
Romeu Tuma e Wellington Roberto. Foi registrada a presença dos Parlamentares não-membros,
Deputados Dr. Heleno, Paulo Braga e Saulo Pedrosa. Registrou-se a ausência dos membros: -
Deputados titulares: Carlito Merss, Clementino Coelho, Danilo de Castro, Francisco Dornelles,
Iberê Ferreira, José de Abreu, Marcio Fortes e Olavo Calheiros; - Senadores titulares: Antônio
Carlos Valadares, Fernando Ribeiro, Freitas Neto, Heloísa Helena, João Alberto Souza e Ronaldo
Cunha Lima. ABERTURA: Às quinze horas e dezesseis minutos do dia vinte e seis de novembro de
2002, o Segundo Vice-Presidente  no exercício da Presidência, Deputado Anivaldo Vale, declarou
aberta a reunião, suspendendo-a em seguida , em virtude da inexistência de número regimental
para deliberação. Às dezenove horas e vinte e nove minutos do mesmo dia, o Presidente, Deputado
José Carlos Aleluia, reabriu a reunião procedendo à apreciação da Ata da 8ª Reunião
Extraordinária, realizada nos dias 19, 20 e 21/11/2002. Havendo concordância do Plenário, foi
dispensada a leitura da Ata, por ter sido distribuída antecipadamente. Não houve discussão. De
acordo com o estabelecido na alínea “f” do art. 9º do Regulamento Interno da Comissão, o Presidente
declarou a Ata aprovada. AVISOS: Prazo para abertura de emendas: o Presidente anunciou,
conforme o estabelecido no art. 35, inciso V, letra “b”, da Resolução nº 01, de 2001, do Congresso
Nacional, o prazo de 27 a 28 de novembro (02 dias) para apresentação de emendas ao Relatório e ao
Projeto de Decreto Legislativo referentes ao Aviso nº 92-156/2002-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional relação das obras nas quais foram registrados indícios de irregularidades
graves no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no exercício de 2002”. Relator:
Senador Moreira Mendes. EXPEDIENTE - Correspondência interna recebida: - Expedientes
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encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão, deferidos pela Presidência: 1) Ofício
nº 219, de 19 de novembro, do gabinete da Deputada Laura Carneiro, justificando ausência nos
dias 19 a 24 de novembro de 2002. 2) Expediente de 21 de novembro, do Senador Sérgio Machado,
justificando ausência à reunião realizada nesta mesma data. 3) Ofício nº 253, de 25 de novembro,
do Senador Leomar Quintanilha, justificando sua ausência nos dias 19, 20 e 21 do mesmo mês.
Correspondência externa recebida: 1) Expediente 115, de 06 de novembro, da Associação Brasileira
de Consultores de Engenharia – ABCE, em que encaminha proposta justificando argumentos
contra Decisão do TCU que afirma ser irregular a inclusão, no Orçamento da União, de obras sem
projeto previamente aprovado. 2) Ofício nº 588, de 14 de novembro, da Secretaria de Controle
Externo do Mato Grosso do Sul, em cumprimento ao Acórdão nº 402/2002-TCU-Plenário, que
encaminha deliberação sobre as obras de construção, ampliação, reforma e aparelhamento de
estabelecimentos penais no Estado do Mato Grosso do Sul. 3) Expediente de 21 de novembro, do
Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, solicitando o aumento de 1 milhão de
reais para a sua dotação orçamentária para 2003. O Presidente informou que cópia desse
expediente havia sido encaminhada ao Relator-Geral, Senador Sérgio Machado e ao relator setorial
da Área VI – Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Esporte e Turismo – Deputado Dr. Rosinha. -
Expedientes encaminhando relação dos débitos constantes de Precatórios Judiciários a serem
incluídos na Proposta Orçamentária para 2003, em atendimento ao disposto no art. 23 da Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2003: Precatório/Requisitório do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará no valor de R$ 34.745,90. - Expediente encaminhado em cumprimento ao art. 17 da Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2003, informando obras acima de 2 milhões de reais: - Ofício nº 465,
de 20 de novembro, do Ministério dos Transportes. Avisos/SGS, de 20 de novembro, encaminhados
pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Humberto Souto: 1) Aviso nº 3.265
(Decisão nº 1.561/2002): auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Goiânia. 2) Aviso nº 3.271
(Decisão nº 1.575/2002): representação sobre irregularidades ocorridas na execução das obras do
Canal Adutor do Sistema Coremas-Mãe d’Água e do Projeto de Irrigação e Drenagem das Várzeas de
Souza, na Paraíba. 3) Aviso nº 3.272 (Decisão nº 1.567/2002): auditoria nas obras de construção,
ampliação, reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais no Rio Grande do Norte
(penitenciárias de Alcaçus, Parnamirim, Agrícola “Dr. Mário Negócio” e Presídio Provisório de
Caraúbas. 4) Aviso nº 3.284 (Decisão nº 1.577/2002): representação contra possíveis
irregularidades em obras em Brusque, Santa Catarina. 5) Aviso nº 3.296/2002 (Acórdão nº
422/2002): tomada de contas do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, relativa ao exercício
de 1993. ORDEM DO DIA: Pauta nº 29. Item 01 - Projeto de Lei nº 54/2002 - CN, que “Altera
programas do Plano Plurianual para o período 2000 – 2003”. Relator: Deputado Pedro Henry.
Foram apresentadas 16 emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. Em razão da ausência do
relator naquele momento e da proposta de alteração no Relatório apresentada pelo Deputado Dr.
Rosinha, em nome da Bancada do Partido dos Trabalhadores, o Presidente declarou a apreciação
adiada. Por solicitação do relator, após a votação do item 06 da pauta 29, a matéria voltou a ser
apreciada . O relator procedeu à leitura do voto, acatando a alteração na redação, conforme
sugestão do Deputado Dr. Rosinha. Em discussão, o Deputado Dr. Rosinha posicionou-se
favoravelmente ao Relatório. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 02 - Projeto de Lei nº
58/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação,
crédito especial no valor de R$ 39.766,00 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais), para
os fins que especifica”. Relator: Deputado Mussa Demes. Não foram apresentadas emendas. Voto:
Favorável, nos termos do Projeto. Em face da ausência do relator, o Deputado Pauderney Avelino
leu o voto. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 03 - Projeto de Lei nº
62/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), para reforço de dotação
orçamentária consignada no vigente orçamento”. Relator: Deputado Olavo Calheiros. Não foram
apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. Em virtude  da ausência do relator,
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o Deputado Aníbal Gomes leu o voto. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Em seguida, o Deputado Edir Oliveira solicitou preferência para apreciação do item 21 - Aviso nº
76, de 2002-CN. O Deputado Pauderney Avelino pediu esclarecimentos acerca do procedimento de
inversão de pauta, sendo atendido pelo Presidente . O Deputado João Grandão discutiu o assunto.
No uso da palavra, o Deputado Edir Oliveira justificou os motivos de  sua solicitação. Não havendo
consenso, o Presidente determinou o prosseguimento da apreciação das matérias constantes da
pauta na ordem normal. Item 04 - Projeto de Lei nº 63/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal
da União crédito especial no valor global de R$ 2.264.739,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e
quatro mil, setecentos e trinta e nove reais), em favor da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e
do Ministério Público da União, para os fins que especifica”. Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima.
Não foram apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. Em razão da ausência
do relator, o Deputado João Almeida  leu o voto. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator
foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Item 05 - Projeto de Lei nº 64/2002 - CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União crédito suplementar no valor global de R$ 45.906.851,00 (quarenta e cinco milhões,
novecentos e seis mil, oitocentos e cinqüenta e um reais), em favor de diversos Órgãos dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo e do Ministério Público da União, para reforço de dotações
constantes do orçamento vigente”. Relator: Deputado João Almeida. Não foram apresentadas
emendas. O Presidente informou ao Plenário a modificação no voto do relator, passando a ser
favorável, nos termos do Substitutivo apresentado. Em seguida, o relator procedeu à leitura do
voto. O Deputado Dr. Rosinha discutiu a matéria posicionando-se favoravelmente ao Relatório. Em
votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Item 06 - Projeto de Lei nº 67/2002 - CN, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo,
crédito suplementar no valor global de R$ 75.801.806,00 (setenta e cinco milhões, oitocentos e um
mil, oitocentos e seis reais), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento”. Relator:
Deputado José Carlos Elias. Não foram apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do
Projeto. Em razão da ausência do relator, o Deputado Jorge Khoury leu o voto. Não houve debate.
Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Item 07 - Projeto de Lei nº 72/2002 - CN, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor global de R$ 11.236.692,00 (onze milhões,
duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais), em favor do Ministério da Fazenda e
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Anivaldo Vale. Não foram apresentadas emendas. Voto:
Favorável, nos termos do Projeto. Em razão da ausência do relator, o Deputado João Almeida leu o
voto. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 08 - Projeto de Lei nº
73/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$ 105.232.872,00 (cento e cinco milhões, duzentos e trinta e dois mil,
oitocentos e setenta e dois reais), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério das
Relações Exteriores, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator:
Deputado Juquinha. Não foram apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. O
Deputado João Grandão solicitou pedido de vista do Relatório. Em resposta, o Presidente informou
que não poderia ser concedida vista em razão do disposto no art. 35, inciso I, do Regulamento
Interno da Comissão. Estando ausente relator, o Presidente declarou adiada a apreciação da
matéria. Item 09 - Projeto de Lei nº 74/2002 - CN, que “Abre crédito suplementar aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério de Minas e Energia e do Ministério
das Comunicações, no valor global de R$ 68.123.121,00 (sessenta e oito milhões, cento e vinte e
três mil, cento e vinte e um reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente, e dá outras providências”. Relator: Deputado José Chaves. Não foram apresentadas
emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. Em face da ausência do relator, o Deputado
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Pedro Novais leu o voto. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 10 - Projeto
de Lei nº 75/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Educação, crédito suplementar no valor de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais),
para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Mussa
Demes. Não foram apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. Em face da
ausência do relator, o Deputado Pauderney Avelino leu o voto. Não houve debate. Em votação, o
Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Item 11 - Projeto de Lei nº 80/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor
global de R$ 169.667.597,00 (cento e sessenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e sete mil,
quinhentos e noventa e sete reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente”. Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira. Foram apresentadas 09 emendas. Voto:
Favorável, nos termos do Projeto. O Presidente anunciou que o Projeto de Lei nº 80/2002 - CN foi
colocado em pauta indevidamente, pois já havia sido votado pelo Congresso Nacional em regime de
urgência no dia vinte de novembro do corrente ano. Item 12 - Projeto de Lei nº 82/2002 - CN, que
“Abre crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos
Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário, no valor global
de R$ 28.205.505,00 (vinte e oito milhões, duzentos e cinco mil, quinhentos e cinco reais), para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Roberto Balestra.
Foram apresentadas 07 emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. O relator leu o voto. Não
houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 13 - Projeto de Lei nº 83/2002 - CN, que
“Abre crédito especial ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda e do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no valor de R$ 193.900.000,00 (cento e noventa e
três milhões e novecentos mil reais), para os fins que especifica”. Relator: Senador Jonas Pinheiro.
Não foram apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. Em razão da ausência
do relator, o Senador Carlos Patrocínio leu o voto. Não houve debate. Em votação, o Parecer do
relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Item 14 - Projeto de Lei nº 85/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor dos Ministérios da Educação, da Cultura e do Esporte e Turismo, crédito suplementar no
valor global de R$ 43.762.093,00 (quarenta e três milhões, setecentos e sessenta e dois mil,
noventa e três reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator:
Deputado Mussa Demes. Não foram apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto.
Tendo em vista a ausência o relator, o Deputado Cláudio Cajado leu o voto. Discutiu a matéria o
Deputado Gilmar Machado, que posicionou-se favoravelmente ao Relatório. Em votação, o Parecer
do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Item 15 - Projeto de Lei nº 88/2002 - CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de R$
240.988,00 (duzentos e quarenta mil, novecentos e oitenta e oito reais), para os fins que especifica”.
Relator: Deputado Mussa Demes. Não foram apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos
do Projeto. Em razão da ausência do relator, o Deputado Cláudio Cajado leu o voto. Não houve
debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 16 - Projeto de Lei nº 90/2002 - CN, que “Abre
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 197.811.440,00 (cento e noventa e sete milhões, oitocentos e
onze mil, quatrocentos e quarenta reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente”. Relator: Deputado Félix Mendonça. Foram apresentadas 03 emendas. Voto: Favorável, nos
termos do Projeto. O relator leu o voto. Em discussão, o Deputado Giovanni Queiroz efetuou
questionamentos, sendo atendido pelo relator. Na oportunidade, o Presidente registrou a iminência
do fim do mandato do Deputado Giovanni Queiroz. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 17 -
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Projeto de Lei nº 95/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Justiça e do Ministério do Meio Ambiente, crédito suplementar no valor global de R$
120.003.735,00 (cento e vinte milhões, três mil, setecentos e trinta e cinco reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Gonzaga Patriota. Foram
apresentadas 03 emendas. Voto: Favorável, nos termos do Substitutivo. O Deputado João Grandão
solicitou o adiamento da apreciação da matéria para o dia seguinte e foi atendido. Item 18 - Projeto
de Lei nº 99/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e
cinco milhões de reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator:
Deputado João Coser. Não foram apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. O
relator fez a apresentação do Parecer. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Item 19 - Aviso nº 109, de 2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº
1349, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a fundamentam,
referente ao levantamento de auditoria nas obras de reforma, ampliação e modernização do
Aeroporto Internacional de Salvador, objetivando o aumento de capacidade de atendimento de
passageiros e a construção de um novo terminal de carga. (TC nº 003.641/2002-6)”. Relator:
Deputado Gonzaga Patriota. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da execução,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. O relator solicitou o adiamento da
apreciação da matéria para o dia seguinte e foi atendido. Item 20 -  Aviso nº 68, de 2002-CN, que
“Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 698, de 2002, TCU (Plenário), bem como
dos respectivos Relatório e voto que a fundamentam, referente a levantamento de  auditoria relativo
às obras de melhoria das instalações do porto de Natal/RN (TC - nº 004.212/2002-7 e
004.213/2002-4)”. Relator: Deputado João Grandão. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela
vedação da execução da obra na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. O Presidente
informou que havia participado, naquela data, de seminário sobre fiscalização de obras promovido
pelo Tribunal de Contas da União. Em seguida, o relator fez a apresentação do Parecer. Não houve
debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 21 - Aviso nº 76, de 2002-CN, que “Encaminha
ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 770, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e voto que a fundamentam, referente ao levantamento de auditoria nas obras de
adequação de trechos rodoviários no Corredor Mercosul (BR-101 - Divisa SC/RS - Osório-RS),
conforme o programa de trabalho nº 26.782.0233.5727.0003, de responsabilidade do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (TC nº 003.390/2002-4)”.
Relator: Deputado Milton Monti. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da
execução, na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. O relator fez a apresentação do
Parecer. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O relator leu o voto constante do
seu Parecer. Iniciado o debate, o Deputado Fernando Coruja solicitou alteração da redação do art.
1º do Projeto de Decreto Legislativo. E foi atendido pelo relator. O Deputado Edir Oliveira finalizou a
discussão da matéria. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Às vinte horas e quarenta e cinco
minutos o Segundo Vice-Presidente, Deputado Anivaldo Vale, assumiu a direção dos trabalhos.
Item 22 - Aviso nº 89, de 2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº
948, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a fundamentam,
referente ao levantamento de auditoria nas obras de modernização e Recuperação de Infra-
estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino no Estado
da Bahia (TC - nº 005.881/2002-1)”. Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira. Voto: Pelo
arquivamento da matéria. O relator fez a apresentação do Parecer. Não houve debate. Em votação,
o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Item 23 - Avisos nº 094 e 097, de 2002-CN, que, respectivamente, “Encaminha
ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 988, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos
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Relatório e voto que a fundamentam, referente ao levantamento de auditoria nas obras de
adequação de contornos rodoviários no Corredor Mercosul - BR-116 - em Curitiba (Contorno Leste)
(TC nº 004.972/2002-3)”; e “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 985, de 2002,
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a fundamentam, referente ao
levantamento de auditoria nas obras de adequação de contornos rodoviários no Corredor Mercosul
- BR-116/PR, região metropolitana leste de Curitiba - PR (TC nº 005.497/2001-1)”. Relator:
Deputado João Grandão. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da  execução, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. O relator fez a apresentação do Parecer. Não
houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 24 -  Aviso nº 99, de 2002-CN, que
“Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 1063, de 2002, TCU (Plenário), bem como
dos respectivos Relatório e voto que a fundamentam, referente ao Relatório de Auditoria realizada
nas obras de pavimentação de rodovias estaduais (RO 370 e 473) no Estado de Rondônia (TC nº
005.687/2002-4)”. Relator: Deputado Luciano Castro. Voto: Pela manutenção da vedação de
execução da obra e o arquivamento da matéria. Em virtude da ausência do relator, o Deputado
Pauderney Avelino leu o voto constante do parecer do relator. Não houve debate. Em votação, o
Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Item 25 -  Aviso nº 54/2002-CN, Mensagem nº 59/2002-CN e Ofícios nº 01 e
04/2002 que, em atendimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), encaminham ao Congresso Nacional o Relatório sobre as contas da União
relativas ao Exercício de 2001, referentes ao Poder Executivo, à Câmara dos Deputados ao Senado
Federal, ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, à Justiça Federal, à
Justiça Trabalhista, à Justiça Eleitoral, à Justiça Militar, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios e ao Ministério Público da União, e ainda, às Declarações de Votos emitidas pelos
Ministros do Tribunal de Contas da União. Relator: Senador Romero Jucá. Não foram apresentadas
emendas. Voto: Pela aprovação das Contas, na forma dos Projetos de Decreto Legislativo
apresentados. O Presidente em exercício retirou a matéria da pauta, por solicitação do Deputado
Fernando Coruja. O Deputado Giovanni Queiroz fez uso da palavra para informar que apresentará
restrições ao Projeto de Lei nº 82/2002-CN no Plenário do Congresso Nacional, embora tenha se
manifestado favoravelmente à votação do seu Parecer na Comissão. Às vinte e uma horas e seis
minutos, o Presidente titular reassumiu a condução dos trabalhos. Pauta nº 30. Relatório
apresentado pelo Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária para 2003. Relator-Geral: Senador
Sérgio Machado. O Relator-Geral fez a apresentação do Relatório e, em seguida, os debates foram
iniciados. Ao discutir a matéria, o Deputado Alberto Goldman defendeu a proposta do valor salário
mínimo de duzentos e quarenta reais em 2003. Os Deputados Giovanni Queiroz, Dr. Rosinha, João
Grandão, Edir Oliveira e Ricardo Barros e o Senador Jonas Pinheiro deram prosseguimento à
discussão. O Deputado João Almeida solicitou esclarecimentos ao Relator-Geral e foi atendido. O
Deputado Sérgio Miranda discutiu o assunto ao tempo em que questionou à Presidência sobre a
data de votação dos Relatórios Setoriais apresentados às Áreas Temáticas da Proposta
Orçamentária para 2003. O Presidente respondeu que o início da apreciação se daria no dia 04 de
dezembro e, havendo necessidade, os trabalhos seriam prorrogados até o final de semana seguinte.
Em seguida, o Presidente anunciou a composição do Comitê de Avaliação das Informações enviadas
pelo Tribunal de Contas da União, conforme o estabelecido no art. 11, § 1º, inciso III da Resolução
nº 01, de 2001, do Congresso Nacional: Coordenador: Senador Sérgio Machado; membros :
Deputados Iberê Ferreira, Alberto Goldman, Carlito Merss e o Senador Jonas Pinheiro. O
Presidente teceu considerações sobre a questão do valor do salário mínimo para 2003 e, em
seguida, encerrou a discussão do Relatório. O Relator-Geral prestou os esclarecimentos finais. O
Presidente leu o disposto no art. 9º, § 4º, da Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional, ao
estabelecer o prazo até 29 de novembro para entrega dos Relatórios Setoriais às Áreas Temáticas da
Proposta Orçamentária para 2003. Em votação, o Relatório apresentado pelo Comitê de Avaliação
da Receita Orçamentária para 2003 foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. Retornando ao item 25 da pauta, o Deputado Ricardo Barros
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solicitou esclarecimentos ao Presidente sobre a não publicação do Parecer Prévio apresentado pelo
Tribunal de Contas da União sobre as Contas do Governo Federal relativas ao exercício financeiro
de 2001. O Presidente respondeu que havia assinado, naquela data, ofício solicitando essa
providência ao Presidente do Congresso Nacional, Senador Ramez Tebet. Em seguida, foi apreciado
o Requerimento do Deputado Anivaldo Vale para inclusão do Relatório ao Projeto de Lei nº 87/2002
na pauta da reunião. Não houve debate. Em votação, o Requerimento foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Requerimentos
do Senador Romero Jucá solicitando a inclusão dos Relatórios apresentados aos Projetos de Lei nºs
77 e 78/2002-CN na pauta da reunião. O Deputado Giovanni Queiroz manifestou-se contrário. Não
havendo consenso, os Requerimentos foram retirados. EXTRAPAUTA Nº 04. Relatório apresentado
ao Projeto de Lei nº 87/2002 - CN, que “Abre crédito especial ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Financeiros da União, no valor de R$ 2.875.000,00 (dois milhões, oitocentos e
setenta e cinco mil reais), para o fim que especifica”. Relator: Deputado Anivaldo Vale. Não foram
apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. O relator fez a apresentação do
Parecer. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Presidente destacou as
diligências do Deputado Osmar Serraglio para apreciação dessa matéria. Às vinte e duas horas e
vinte minutos, os trabalhos foram interrompidos. Às dez horas e cinqüenta minutos do dia vinte e
sete do mesmo mês, o Presidente reabriu a reunião, suspendendo-a em seguida, em virtude da
inexistência de consenso quanto à apreciação das matérias remanescentes da pauta, e convocou
sua continuação para às quinze horas da mesma data. ENCERRAMENTO: Às dezoito horas e doze
minutos do mesmo dia, o Presidente reabriu a reunião. Em virtude da realização da ordem do dia
no Plenário da Câmara dos Deputados, o Presidente encerrou a reunião, antes convocando os
membros para reunião ordinária a ser realizada no dia 03 de dezembro, às quatorze horas e trinta
minutos. Para constar, eu, Myrna Lopes Pereira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após a sua
aprovação, será assinada pelo Presidente e encaminhada para publicação no Diário do Congresso
Nacional – Sessão Conjunta. Os trabalhos foram gravados e, após traduzidos, integrarão esta Ata.
Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA. Presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




