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

Quarta Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Primeira Legislatura

ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
 ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS

 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12 e 17 DE DEZEMBRO DE 2002.

Aos três, quatro, cinco, nove, dez, onze, doze e dezessete  dias do mês de dezembro 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 31 e 32/2002. 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, Carlito Merss, Clementino
Coelho, Danilo de Castro, Divaldo Suruagy, Dr. Rosinha, Edir Oliveira, Eujácio Simões, Eunício
Oliveira, Félix Mendonça, Francisco Dornelles, Gilmar Machado, Giovanni Queiroz, Gonzaga
Patriota, Iberê Ferreira, 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 de Abreu, José Priante, Juquinha, Luciano Castro, Marcio Fortes, Márcio
Reinaldo Moreira, Milton Monti, Mussa Demes, Neuton Lima, Nilo Coelho, Olavo Calheiros, 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, Antônio
Carlos Valadares, Carlos Patrocínio, Fernando Ribeiro, Freitas Neto, Gilberto Mestrinho, Gilvam
Borges, João Alberto Souza, Jonas Pinheiro, Leomar Quintanilha, Marluce Pinto, Moreira Mendes,
Mozarildo Cavalcanti, Roberto Saturnino, Romero Jucá, Ronaldo Cunha Lima, Sebastião Rocha e
Tião Viana; - Deputados suplentes: Agnelo Queiroz, Alceste Almeida, Átila Lins, Claudio Cajado,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Darcísio Perondi, Domiciano Cabral, Fernando Coruja,
Francisco Rodrigues, Gastão Vieira, Gerson Gabrielli, Gervásio Silva, Helenildo Ribeiro, João Tota,
Jonival Lucas Júnior, Jorge Alberto, José Índio, José Rocha, Josué Bengtson, Jovair Arantes, Lael
Varella, Laura Carneiro, Lúcia Vânia, Mauro Lopes, Nárcio Rodrigues, Nelson Meurer, Osvaldo
Reis, Pedro Celso, Pompeo de Mattos, Raimundo Gomes de Matos, Renato Vianna, Ricardo Barros,
Robério Araújo, Romeu Queiroz, Sampaio Dória, Sérgio Barros, Silas Brasileiro, Tarcísio
Zimmermann, Telma de Souza, Vicente Caropreso, Virgílio Guimarães, Waldemir Moka e Zila
Bezerra; - Senadores suplentes: Amir Lando, Benício Sampaio, Emilia Fernandes, Geraldo Althoff,
Nabor Júnior, Paulo Souto, Romeu Tuma e Wellington Roberto. Foi registrada a presença dos
Deputados não-membros Dr. Benedito Dias, Eni Voltolini, Luiz Sérgio e Saulo Pedrosa. Justificou
ausência a Senadora Heloísa Helena. Registrou-se a ausência dos Senadores titulares Osmar Dias
e Sérgio Machado. ABERTURA: Às quinze horas e quarenta e seis minutos do dia três de dezembro
de 2002, o Segundo Vice-Presidente  no exercício da Presidência, Deputado Anivaldo Vale, declarou
aberta a reunião, suspendendo-a em seguida , em razão da inexistência de número regimental para
deliberação. Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos do mesmo dia, o Presidente  em exercício
reabriu a reunião anunciando que adiaria a apreciação da Ata da 19ª Reunião Ordinária, em
virtude da falta de quorum para deliberação no recinto do plenário. Em seguida, procedeu à leitura
do expediente. Durante a leitura, o Deputado Edinho Bez usou a palavra para solicitar a retirada
de pauta do item 15, Aviso nº 092-127/2002-CN, com a anuência do relator, Deputado Pedro
Chaves. O Presidente em exercício acatou a solicitação, retornando em seguida  à leitura do
expediente. EXPEDIENTE: Correspondência interna recebida: - Expedientes encaminhando
justificativa de falta às reuniões da Comissão, deferidos pela Presidência: 1) Ofício nº 186, de 26 de
novembro, da Senadora Heloísa Helena, justificando ausência no dia 26 de novembro de 2002. 2)
Ofício nº 384, de 26 de novembro, do gabinete do Deputado Carlito Merss, justificando ausência à
reunião realizada durante aquela semana. 3) Ofício nº 156, de 27 de novembro, do gabinete do
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Senador Antônio Carlos Valadares, justificando ausência no período de 25 a 29 de novembro. 4)
Ofício nº 233, de 28 de novembro, do gabinete da Deputada Laura Carneiro, justificando ausência
nos dias 27 a 29 de novembro. - Expediente encaminhando indicação de representante de
Liderança com assento na Comissão: 1) Ofício nº 972, de 27 de novembro, do Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado Pauderney Avelino. Correspondência externa
recebida: 1) Ofício nº 611, de 27 de novembro, do Secretário-Executivo do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Dr. Simão Cirineu Dias, encaminhando a Nota Técnica nº
12/SOF-MP, da Secretaria de Orçamento Federal, com as correções a serem realizadas no Projeto
de Lei Orçamentária para 2003. O Presidente em exercício informou que cópia desse expediente
havia sido encaminhada ao Relator-Geral, Senador Sérgio Machado, e aos Relatores Setoriais das
Áreas Temáticas I, II, V, VI e IX. 2) Aviso nº 761, de 28 de novembro, do Ministro da Educação,
Paulo Renato Souza, em que solicita inclusão de programa de trabalho no Projeto de Lei
Orçamentária para 2003. O Presidente em exercício informou que cópia desse expediente havia
sido encaminhada ao Relator-Geral, Senador Sérgio Machado, e ao Relator setorial da Área
Temática VI, Deputado Dr. Rosinha. - Aviso SGS/TCU, de 26 de novembro, encaminhado pelo
Presidente da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, Ministro Marcos Vinícios Vilaça: .
Aviso nº 3.331 (Decisão nº 529/2002): obras dos trechos rodoviários BR-393/116/RJ – Contorno
Rodoviário de Volta Redonda e BR-393/RJ-Divisa MG/RJ – Volta Redonda-Entroncamento BR-116.
- Aviso GP/TCU, de 27 de novembro, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Humberto Souto: . Aviso nº 1.505, que encaminha informações sobre o
acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos relativos aos empreendimentos
especificados nos Decretos Legislativos nºs 15, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 37, 38, 45, 47 e 48,
de 05 de julho de 2002. - Avisos SGS/TCU, de 27 de novembro, encaminhados pelo Presidente do
Tribunal de Contas da União, Ministro Humberto Souto: 1) Aviso nº 3.319 (Decisão nº
1.612/2002): solicitação do Senado Federal para realização de inspeção nas obras de reforma ou
construção das sedes regionais da ANATEL nos estados do Amazonas, Amapá, Tocantins, Mato
Grosso e Paraná e Espaço Cultural da ANATEL em Brasília. 2) Aviso nº 3.322 (Decisão nº
1.595/2002): construção de eclusas e do canal de navegação do Rio Tocantins (obra constante do
Quadro VII da Lei Orçamentária para 2003). 3) Aviso nº 3.324 (Decisão nº 1.592/2002): construção
de trechos rodoviários no Corredor Leste, no Estado do Espírito Santo. 4) Aviso nº 3.327 (Decisão
nº 1.612/2002): obra de construção de trechos rodoviários no corredor Leste – BR-365/MG-
Ervália-Muriaé-Divisa MG/RJ (obra constante do Quadro VII da Lei Orçamentária para 2003). 5)
Aviso nº 3.332 (Decisão nº 1.597/2002): obra de construção e recuperação de infra-estrutura
hídrica – aproveitamento hidroagrícola do Açude Jenipapo, no Estado do Piauí. 6) Aviso nº 3.337
(Decisão nº 1.599/2002): inspeção realizada nas obras de canalização dos Córregos Botafogo e
Capim Puba, em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 26/2002-CN. 7) Aviso nº 3.340 (Decisão nº
1.601/2002): relatório de inspeção realizada nas obras de construção da adutora do Agreste
Alagoano no Estado de Alagoas, em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 27/2002-CN. 8) Aviso
nº 3.341 (Decisão nº 1.602/2002): relatório de levantamento de auditoria nas obras de construção
e recuperação de obras de infra-estrutura hídrica/Adutora Alto Sertão no Estado de Alagoas, em
cumprimento ao Decreto Legislativo nº 23/2002-CN. 9) Aviso nº 3.358 (Decisão nº 1.608/2002):
representação em que o Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Rio Grande/RS
aponta vícios na Concorrência nº 101/2000-MT, do licenciamento ambiental, do Estudo de Impacto
Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental referentes às obras de ampliação dos molhes do Porto
de Rio Grande/RS. 10) Aviso nº 3.364 (Acórdão nº 432/2002): pedido de reexame contra o Acórdão
nº 257/2000-TCU-Plenário sobre inspeção extraordinária realizada no DNOCS no período de 19/05
a 09/07/93. Após a leitura do expediente, às dezoito horas e cinqüenta e cinco minutos, o
Presidente em exercício suspendeu a reuni ão em virtude da falta de número regimental para
deliberação no recinto do plenário. Antes, reafirmou a intenção da Presidência da Comissão em
proceder à votação dos Relatórios Setoriais da Proposta Orçamentária para 2003 até o final de
semana subseqüente . Às dez horas e cinqüenta e cinco minutos do dia quatro do mesmo mês, o
Presidente, Deputado José Carlos Aleluia, reabriu a reunião procedendo à apreciação da Ata da 19ª
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Reunião Ordinária, realizada nos dias 26 e 27/11/2002. 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. O Presidente informou que seria encaminhada naquela data aos
gabinetes dos membros da Comissão a Nota Técnica nº 136/2002, com estudo sobre abertura de
créditos suplementares por decreto do Presidente da República, elaborada pela Consultoria de
Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal, em conformidade com a questão de ordem
apresentada pelo Deputado Alberto Goldman e aprovada na 7ª Reunião Ordinária, realizada em
31/08/99. ORDEM DO DIA - Pauta nº 31: Item 01 - 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. Em face da ausência do
relator, o Deputado Félix Mendonça leu o voto. Em discussão, o Deputado João Coser propôs que
os itens 01 a 05 constantes da pauta 31 fossem apreciados posteriormente, tendo em vista a
ausência de acordo entre os membros. Acatando a solicitação, o Presidente anunciou que seriam
apreciadas inicialmente as matérias consensuais. Discutiram o assunto os Deputados Ricardo
Barros e Pauderney Avelino, que solicitou precedência aos Relatórios Setoriais referentes à
Proposta Orçamentária para 2003. A apreciação do Projeto de Lei nº 73/2002 - CN foi retomada
após ser ter sido apreciado o item 16. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A seguir, o
Deputado Pauderney Avelino, na qualidade de relator, apresentou requerimento de inversão de
pauta para apreciação imediata do item 09, Projeto de Lei nº 89/2002 – CN. Em votação, o
requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Item 09 - Projeto de Lei nº 89/2002 - CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional,
crédito suplementar no valor de R$ 97.825.663,00 (noventa e sete milhões, oitocentos e vinte e
cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Pauderney Avelino. Foram apresentadas 18 emendas.
Voto: Favorável, nos termos do Substitutivo apresentado. O relator procedeu à leitura do voto. Em
seguida, o Presidente declarou inadmitidas as emendas elencadas pelo relator, em conformidade
com o art. 9º do Regulamento Interno da Comissão. Em debate, o Deputado João Coser solicitou
esclarecimentos, sendo atendido pelo relator. O Deputado Giovanni Queiroz posicionou-se
favoravelmente ao Parecer. Em seguida, o relator registrou a impossibilidade de atender à
solicitação da Bancada do Espírito Santo, que não apresentou emenda s no prazo regimental.
Informou também não ter sido possível acatar a solicitação do Ministério da Integração Nacional.
Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Após, o Presidente registrou ter sido atendi do o pleito do Senador
José Agripino em favor da Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte. Item 06 - Projeto de Lei nº
39/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 4.210.000,00 (quatro milhões, duzentos e dez mil reais), para reforço
de dotações constantes no orçamento vigente”. Relator: Deputado Nilo Coelho. Foram apresentadas
04 emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. No uso da palavra, o Deputado Giovanni
Queiroz manifestou-se contrariamente ao Parecer. Tendo em vista a falta de consenso e estando
ausente o relator, o Presidente, com o acolhimento do Plenário, declarou adiada a apreciação. Item
07 - Projeto de Lei nº 70/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento, para 2002, em favor
de diversas empresas do Grupo PETROBRÁS, crédito suplementar no valor total de R$
1.843.369.241,00 (um bilhão, oitocentos e quarenta e três milhões, trezentos e sessenta e nove mil
e duzentos e quarenta e um reais), e reduz o Orçamento de Investimento das mesmas empresas no
valor global de R$ 2.367.078.669,00 (dois bilhões, trezentos e sessenta e sete milhões, setenta e
oito mil e seiscentos e sessenta e nove reais), para os fins que especifica”. Relator: Senador Roberto
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Saturnino. Não foram apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. Em virtude
da ausência do relator, o Deputado João Coser procedeu à leitura do 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 71/2002 - CN, que “Abre ao
Orçamento de Investimento, para 2002, em favor de diversas empresas do Grupo PETROBRÁS,
crédito especial no valor total de R$ 1.753.297.047,00 (um bilhão, setecentos e cinqüenta e três
milhões, duzentos e noventa e sete mil e quarenta e sete reais), para os fins que especifica”.
Relator: Senador Roberto Saturnino. Foram apresentadas 02 emendas. Voto: Favorável, nos termos
do Projeto. Em virtude da ausência do relator, o Deputado Jorge Bittar procedeu à leitura do voto.
Não houve debate. Em seguida, o Presidente declarou inadmitidas as emendas elencadas pelo
relator, em conformidade com o art. 9º do Regulamento Interno da Comissão. 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 96/2002 - CN, que “Abre crédito suplementar ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, de Encargos Financeiros da União
e de Operações Oficiais de Crédito, no valor global de R$ 195.335.000,00 (cento e noventa e cinco
milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Márcio Fortes. Não foram apresentadas emendas. Voto:
Favorável, nos termos do Projeto. O relator procedeu à leitura do voto. Em debate, o Deputado
Sérgio Miranda  solicitou esclarecimentos, sendo atendido pelo relator. Após, foi concedido o direito
de réplica ao Deputado Sérgio Miranda . 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 100/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 22.232.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e
trinta e dois mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator:
Deputado Gonzaga Patriota. Foram apresentadas 09 emendas. Voto: Favorável, nos termos do
Substitutivo apresentado. O relator procedeu à leitura do voto. Ao debater a matéria, o Deputado
Luiz Sérgio manifestou-se contrário ao Substitutivo em questão e propôs o retorno à apreciação do
projeto original. O relator reiterou sua posição em favor da  manutenção do Substitutivo.
Discutiram a matéria os Deputados Giovanni Queiroz, João Coser, Márcio Fortes, Jorge Bittar,
Márcio Reinaldo Moreira e Gonzaga Patriota. Novamente com a palavra, o Deputado Jorge Bittar
solicitou a retirada da matéria de pauta. Em seguida, o Deputado Pedro Chaves manifestou-se
favoravelmente ao Parecer do relator. Não havendo consenso, o Presidente  declarou adiada a
apreciação da matéria, que somente foi retomada  após a apreciação do Projeto de Lei nº 78/2002 –
CN. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. Item 12 - Avisos nº 047 e 112/2002-CN, que,
respectivamente, “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 572, de 2002-TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao relatório de
levantamento de auditoria realizada pela 3ª Secex, objetivando verificar a execução das obras
referentes à reforma de prédios da Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal
no Distrito Federal (TC nº 005.463/2002-1)”; e “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da
Decisão nº 1385, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a
fundamentam, referente ao levantamento de auditoria nas obras de reforma e ampliação da
Superintendência Regional no Distrito Federal do Departamento de Polícia Federal - DPF (TC nº
004.821/2001-0)”. Relator: Deputado Gilmar Machado. Não foram apresentadas emendas. Voto:
Pela autorização da execução, na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Em virtude
da ausência do relator, o Deputado João Coser procedeu à leitura do voto. Não houve debate. Em
votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Às doze horas e quatro minutos, o Segundo Vice-Presidente,
Deputado Anivaldo Vale, assumiu a direção dos trabalhos. Item 13 - Aviso nº 92-33, de 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”,
(Construção da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina, no Estado de Mato Grosso do Sul).
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Relator: Senador Moreira Mendes. Voto: Pela continuidade  da vedação da execução da obra. Em
virtude da ausência do relator, o Deputado Gonzaga Patriota procedeu à leitura do voto. O
Deputado João Coser debateu a matéria manifestando-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 14 - Aviso nº 092-156/2002-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”, (Adquação de Trechos Rodoviários no
Corredor Mercosul – BR-101/376/SC – Divisa PR/SC- Palhoça). Relator: Senador Moreira Mendes.
Voto: Pela autorização da execução, na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Em
virtude da ausência do relator, Deputado Gonzaga Patriota procedeu à leitura do voto. Em votação,
o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Item 16 - Aviso nº 92-120, de 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”, (Construção de Infra-
estrutura de Irrigação Piancó II, no Estado da Paraíba). Relator: Senador Nabor Júnior. Voto: Pelo
arquivamento da matéria. Em virtude da ausência do relator, o Senador Carlos Patrocínio procedeu
à leitura do voto. O Deputado Giovanni Queiroz debateu a matéria. Em votação, o Parecer do
relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Em seguida, o Deputado Ricardo Barros solicitou o retorno à apreciação dos itens iniciais
da pauta, sendo atendido pelo Presidente em exercício. Item 02 - 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. Por não haver consenso entre os membros, o Presidente em exercício, com o
acolhimento do Plenário, declarou adiada a apreciação da matéria. Item 03 - 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), encaminha 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. Por não haver consenso entre os membros, o
Presidente em exercício, com o acolhimento do Plenário, declarou adiada a apreciação da matéria.
Item 04 - Projeto de Lei nº 77/2002 - CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União crédito suplementar no valor global de R$ 78.540.619,00 (setenta e oito milhões,
quinhentos e quarenta mil, seiscentos e dezenove reais), em favor de diversos Órgãos do Poder
Judiciário e do Ministério Público da União, para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”. Relator: Senador Romero Jucá. Foram apresentadas 04 emendas. Voto:
Favorável, nos termos do Projeto. O relator procedeu à leitura do 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 78/2002 - CN, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor global de R$ 74.400.000,00 (setenta e quatro
milhões e quatrocentos mil reais), em favor da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral, para os fins
que especifica”. Relator: Senador Romero Jucá. Foram apresentadas 04 emendas. Voto: Favorável,
nos termos do Projeto. O relator procedeu à leitura do voto. O Deputado João Coser debateu a
matéria. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Pauta nº 32. Apreciação dos Relatórios Setoriais
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apresentados às Áreas Temáticas da Proposta Orçamentária para 2003. Área Temática II –
Justiça e Defesa. Relator setorial: Senador Fernando Ribeiro. O relator fez a apresentação do seu
Parecer. O Deputado Antônio Carlos Konder Reis questionou o cronograma de apreciação dos
Relatórios Setoriais. Para aquela data, estava prevista a apreciação do Relatório apresentado à Área
IV – Agricultura e Desenvolvimento Agrário; e para o dia seguinte, os Relatórios referentes às Áreas
I – Poderes do Estado e Representação; VI – Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Esporte e
Turismo; e VIII – Previdência e Assistência Social. O Deputado Virgílio Guimarães perguntou à
Presidência sobre o cronograma de realização de reuniões. O Presidente em exercício informou que
não seria realizada reunião durante o final de semana, tendo em vista que os trabalhos estavam
transcorrendo conforme as expectativas. Feitos os esclarecimentos, o Presidente em exercício
anunciou o início do debate, bem como o prazo para apresentação de destaques. Os Deputados
Giovanni Queiroz, Gonzaga Patriota, Ricardo Barros e o Senador Carlos Patrocínio discutiram a
matéria. O Presidente em exercício informou que as duas emendas da Comissão de Legislação
Participativa da Câmara dos Deputados não seriam consideradas inadmitidas, conforme reunião
realizada pelo Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão. A
seguir, o debate e o prazo para apresentação de destaques foram encerrados. O Presidente em
exercício informou, conforme reunião realizada pelo Colegiado de Representantes das Lideranças
Partidárias com assento na Comissão, que havia sido consensual o parecer pela rejeição a todos os
destaques apresentados aos Relatórios Setoriais. Continuando, informou que os destaques a serem
apresentados ao Relatório Final seriam analisados pelo Relator-Geral. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer do relator setorial referente à Área Temática II – Justiça e Defesa,
ressalvadas as obras com indícios de irregularidades graves e os destaques, nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nos termos do art. 13 da Resolução nº 01, de 2001, do
Congresso Nacional, o Presidente em exercício anunciou a votação das obras com indícios de
irregularidades graves constantes do Relatório, ressalvados os destaques, que foram aprovadas por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. – Apreciação dos
04 destaques apresentados: destaque 01, do Senador Gilberto Mestrinho; destaque 02, do Senador
Romero Jucá; destaques 03 e 04, do Deputado Gonzaga Patriota. Parecer do relator: pela rejeição,
conforme acordo realizado no Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias. O Deputado
Ricardo Barros propôs a votação dos destaques em globo e foi atendido pelo Presidente em
exercício. Em votação, o parecer do relator pela rejeição dos destaques foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A matéria não foi
apreciada pela representação do Senado Federal conforme o estabelecido no § 1º do art. 43 do
Regimento Comum. O Deputado Giovanni Queiroz propôs a suspensão dos trabalhos e que sua
continuação fosse marcada para às quinze horas. O Deputado Virgílio Guimarães solicitou a
inclusão, na pauta, da apreciação do Requerimento nº 13/2002, de sua autoria. O Presidente em
exercício comunicou que após a apreciação do Relatório apresentado à Área Temática IV –
Agricultura e Desenvolvimento Agrário, a ser realizada no período da tarde, havia matérias a serem
incluídas em extrapauta. A seguir, suspendeu a reunião, às treze horas e vinte e nove minutos, em
atendimento ao pleito do Deputado Giovanni Queiroz. Às quinze horas e quarenta e oito minutos do
mesmo dia, o Presidente, Deputado José Carlos Aleluia, reabriu a reunião e leu os seguintes
expedientes: Correspondência interna recebida: - Expediente encaminhando justificativa de falta às
reuniões da Comissão, deferidos pela Presidência: Ofício nº 1030, de 03 de dezembro, do Deputado
Welinton Fagundes, justificando ausência nos dias 3, 4 e 5 de novembro de 2002. -
Correspondência externa recebida: 1) Ofícios 961 e 962, de 02 de dezembro, do Governador do
Estado de Goiás, solicitando elaboração de emendas de relator ao Relatório Setorial da Área
Temática IX, em benefício ao Projeto de Irrigação Rio Correntes e ao Projeto de Irrigação Três
Barras, no Estado de Goiás. O Presidente informou que cópias desses expedientes haviam sido
encaminhadas ao Relator-Geral, Senador Sérgio Machado, e ao Relator setorial da Área Temática
IX, Deputado Pedro Novais. 2) Aviso nº 760, de 28 de novembro, do Ministro da Educação, Paulo
Renato Souza, em que solicita inclusão de programa de trabalho no Projeto de Lei Orçamentária
para 2003. O Presidente informou que cópia desse expediente  havia sido encaminhada ao Relator-
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Geral, Senador Sérgio Machado, e ao Relator setorial da Área Temática VI, Deputado Dr. Rosinha.
Ofício nº 105, de 03/12/2002, da Deputada Maria de Lourdes Abadia, em que solicita elaboração
de emenda de relator no valor de 12 milhões para o Projeto de Irrigação do Distrito Federal. O
Presidente informou que cópias desse expediente seriam enviadas ao Relator-Geral e ao Relator
setorial da Área IX – Integração Nacional e Meio Ambiente. A seguir, retornou à ordem do dia.
Pauta nº 31. Questionados sobre a possibilidade de acordo para apreciação dos itens 02, 03 e 06
da pauta, o Deputado João Magno, em nome do Partido dos Trabalhadores e o Deputado Giovanni
Queiroz, pelo Partido Democrático Trabalhista, responderam negativamente. Pauta nº 32. Relatório
Setorial apresentado à Área Temática IV – Agricultura e Desenvolvimento Agrário. Relator
setorial: Deputado Márcio Reinaldo Moreira. O relator fez a apresentação do Relatório. Às dezesseis
horas e dezessete minutos o Segundo Vice-Presidente, Deputado Anivaldo Vale, assumiu a
condução dos trabalhos; e às dezesseis horas e vinte minutos o Presidente reassumiu. A seguir,
deu-se início ao debate, bem como ao prazo para apresentação de destaques. Discutiram a matéria
os Deputados João Magno, Eni Voltolini, João Coser e Giovanni Queiroz. Às dezesseis horas e
trinta e dois minutos, o Segundo Vice-Presidente reassumiu a direção dos trabalhos. O Deputado
Edir Oliveira questionou a Presidência sobre a apreciação dos destaques e foi esclarecido pelo
Presidente em exercício e pelo Deputado João Coser. A seguir, o debate foi encerrado bem como o
prazo para apresentação de destaques. Em votação, ressalvados os destaques, o Parecer do relator
setorial referente à Área IV – Agricultura e Desenvolvimento Agrário foi aprovado por unanimidade
nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. – Apreciação do destaque
apresentado: destaque 01, do Deputado Félix Mendonça. Parecer do relator: pela rejeição, conforme
acordo realizado no Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na
Comissão. Em votação, o destaque foi rejeitado na representação da Câmara dos Deputados. A
matéria não foi apreciada pela representação do Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º
do art. 43 do Regimento Comum. A seguir, o Presidente em exercício anunciou os requerimentos
para inclusão na pauta dos Relatórios apresentados às seguintes matérias: Projetos de Lei nºs 86,
52, 92, 93, 68 e 91; Avisos do Congresso Nacional nºs 88, 113, 092-142 e 092-143, 092-17, 092-
09, 092-42, 092-44 e 092-121/2002-CN; Requerimento nº 13/2002, do Deputado Virgílio
Guimarães; Ofício nº 08/2001-CN e Aviso nº 01/2002-CN. Em votação, os requerimentos foram
aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O
Deputado Gilmar Machado informou que não havia acordo para apreciação do Relatório
apresentado ao Projeto de Lei nº 84/2002-CN – item 08 da pauta. O Presidente em exercício passou
à apreciação das matérias da extrapauta: Extrapauta nº 01 - Projeto de Lei nº 86/2002 - CN, que
“Abre ao Orçamento de Investimento para 2002, em favor de diversas empresas estatais federais,
crédito suplementar no valor total de R$ 6.294.845,00 (seis milhões, duzentos e noventa e quatro
mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), para os fins que especifica”. Relator: Deputado João
Ribeiro. Não foram apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. Tendo em vista
a ausência do relator, o Deputado Pedro Chaves foi designado para fazer a leitura do voto. Às
dezessete horas e dez minutos, o Presidente reassumiu a direção dos trabalhos. O Deputado
Cláudio Cajado fez uso da palavra para informar que em virtude do não atendimento aos pleitos do
seu estado tomaria posição de obstrução aos trabalhos da Comissão a partir do dia seguinte. Os
Deputados Giovanni Queiroz e Virgílio Guimarães discutiram o assunto. Retomando à apreciação
da matéria da extrapauta, não houve debate sobre o Relatório. Em votação, o Parecer do relator foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Extrapauta nº 02 - Aviso nº 88/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da
Decisão nº 943, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a
fundamentam, referente ao levantamento de auditoria nas obras de construção da BR-070/GO, no
trecho conhecido como Corredor Araguaia-Tocantins, interligando as fronteiras de Goiás com o
Distrito Federal e com o Mato Grosso, na altura de Aragarças/GO, numa extensão de 221.58km
(excluídos os trechos já pavimentados). (TC - nº 003.649/2001-6)”. Relator: Deputado Olavo
Calheiros. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da execução, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Em virtude da ausência do relator, o Deputado Pedro
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Chaves fez a leitura do voto. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Extrapauta nº
03 - Projeto de Lei nº 52/2002 - CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor da Presidência da República e do Ministério da Integração Nacional, crédito
suplementar no valor global de R$ 15.030.387,00 (quinze milhões, trinta mil, trezentos e oitenta e
sete reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Relator:
Deputado Félix Mendonça. Foi apresentada 01 emenda. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. Em
virtude da ausência do relator, o Deputado Cláudio Cajado fez a leitura do voto. Não houve debate.
Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Extrapauta nº 04 - Ofício nº 08/2001-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000, o
Relatório de Gestão Fiscal do Ministério Público da União, referente ao primeiro quadrimestre de
2001”; Aviso nº 1/2002-CN, que “Encaminha ao Senado Federal cópia da Decisão nº 6, de 2002-
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao
acompanhamento das publicações e do envio àquele Tribunal, pelos titulares dos poderes e órgãos
da esfera federal, dos relatórios de gestão fiscal do 1º quadrimestre de 2001, de acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal (TC - 011.388/2001-2)” e exame Geral dos relatórios de gestão fiscal
relativos ao 3º quadrimestre de 2001. Relator: Deputado Antônio Carlos Konder Reis. Voto: Pela
aprovação do Relatório, com recomendação. 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. Às dezessete horas e trinta e nove minutos, o
Segundo Vice-Presidente, Deputado Anivaldo Vale, reassumiu a condução dos trabalhos.
Extrapauta nº 05 - Aviso nº 113, de 2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da
Decisão nº 913, de 2002 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a
fundamentam, referente a levantamento de auditoria nas obras de construção, recuperação e
fortalecimento de infra-estrutura hídrica, do Sistema da Adutora do São Francisco, em Sergipe/SE.
(TC - nº 006.081/2002-2)”. Relator: Deputado José Borba. 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.
Extrapauta nº 06 - Aviso nº 092-142 e 092-143, de 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”, (Refinaria Presidente
Vargas –PR e Implantação de Sistema de Itaipu -PR –São Paulo-SP). Relator: Deputado José Carlos
Elias. Voto: Pelo arquivamento da matéria. Em virtude da ausência do relator, o Deputado Márcio
Reinaldo Moreira fez a leitura do voto. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Extrapauta nº 07 - Projeto de Lei nº 92/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$ 93.234.000,00 (noventa e três milhões, duzentos e trinta e
quatro mil reais), em favor da Justiça Federal, para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Eujácio Simões. Não foram apresentadas emendas. Voto:
Favorável, nos termos do Projeto. O relator fez 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. Extrapauta nº 09 - Projeto de Lei nº 93/2002 - CN, que “Abre
crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos
Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento,
Orçamento e Gestão, da Integração Nacional e de Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, no valor global de R$ 250.072.546,00 (duzentos e cinqüenta milhões, setenta e dois
mil, quinhentos e quarenta e seis reais), para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária
vigente”. Relator: Deputado Roberto Balestra. Foram apresentadas 02 emendas. Voto: Favorável,
nos termos do Substitutivo apresentado. Em virtude da ausência do relator, o Deputado Pedro
Chaves fez a leitura do voto. O Presidente declarou inadmitidas as emendas apontadas pelo relator,
conforme o art. 9º, alínea “q”, do Regulamento Interno da Comissão. O Deputado Giovanni Queiroz
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manifestou-se favorável. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A seguir, o
Deputado Virgílio Guimarães solicitou inversão de pauta, para apreciação da extrapauta nº 16. O
Plenário assentiu. Extrapauta nº 16 - Requerimento nº 13/2002, de autoria do Deputado Virgílio
Guimarães, em que solicita a convocação para comparecimento, perante o Plenário da Comissão,
do Senhor Ziza Valadares, Presidente da CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos, para
prestar esclarecimentos sobre a execução orçamentária dos recursos referentes ao Metrô de Belo
Horizonte, inclusive  no que se refere à declaração de conclusão da linha tronco –
Eldorado/Vilarinho – com conseqüente transferência das operações para a nova empresa regional
Metrominas. Não houve debate. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Extrapauta nº 11 - Aviso nº 092-
017, de 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”, (Implantação de Projetos de Irrigação – Projeto Flores de Goiás no Estado de
Goiás). Relator: Deputado José Borba. Voto: Pelo arquivamento da matéria. Em virtude da ausência
do relator, o Deputado Pedro Chaves fez a leitura do voto. 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 informou que o Senador Nabor Júnior, relator dos Avisos do
Congresso Nacional nºs 92-09, 92-42, 92-44 e 92-121/2002 seria substituído pelo Deputado Pedro
Chaves. O Deputado Ricardo Barros solicitou a apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de
Lei nº 68/2002-CN. O Deputado Giovanni Queiroz manifestou-se favorável. Extrapauta nº 10 -
Projeto de Lei nº 68/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento, para 2002, em favor de
diversas empresas estatais federais, crédito suplementar no valor total de R$ 14.997.502,00
(quatorze milhões, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e dois reais), para os fins que
especifica”. Relator: Deputado José Borba. Não foram apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos
termos do Projeto. Em virtude da ausência do relator, o Deputado Pedro Chaves fez a leitura do
voto. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado Ricardo Barros
sugeriu a apreciação imediata das matérias constantes das extrapautas nºs 12 a 15 e foi atendido.
Extrapauta nº 12 - Aviso nº 92-09, de 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”, (Canalização do Canal de Bodocongó
em Campina Grande, Estado da Paraíba). Relator: Deputado Pedro Chaves em substituição ao
Senador Nabor Júnior. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da execução, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. O relator fez a apresentação do Parecer. O
Deputado Armando Abílio discutiu a matéria. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Extrapauta nº
13 - Aviso nº 92- 42, de 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”, (Canal Adutor Sistema Curema-Mãe D’Água, no Estado da
Paraíba). Relator: Deputado Pedro Chaves em substituição ao Senador Nabor Júnior. Não foram
apresentadas emendas. Voto: Pela vedação da execução, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
apresentado. O relator fez a leitura do Parecer. Os Deputados Armando Abílio e Damião Feliciano
discutiram a matéria. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Extrapauta nº 14 - Aviso nº 92-
44, de 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”, (Projeto de Irrigação Várzea do Souza, no Estado da Paraíba). Relator:
Deputado Pedro Chaves em substituição ao Senador Nabor Júnior. Não foram apresentadas
emendas. Voto: Pela vedação da execução, na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado.
O relator procedeu à leitura da Voto. O Deputado Damião Feliciano discutiu a matéria. Em votação,
o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
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do Senado Federal. Extrapauta nº 15 - Aviso nº 92- 121, de 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”, (Construção de
Obras de Infra-Estrutura de Irrigação Piancó III, no Estado da Paraíba). Relator: Deputado Pedro
Chaves em substituição ao Senador Nabor Júnior. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela
autorização da execução, na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. O relator
procedeu à leitura do Voto. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A seguir, o
Deputado Ricardo Barros solicitou a apreciação da correção do Anexo II – cancelamentos propostos
- referentes à Unidade Orçamentária 26.339 – Escola Agrotécnica Federal de São Gabriel da
Cachoeira – AM, constante do Projeto de Lei nº 85/2002-CN, já votado pela Comissão e pelo
Congresso Nacional, conforme indicação do Presidente do Congresso Nacional, Senador Ramez
Tebet, através do Ofício nº 608/2002-CN, de 03/12/2002. O Presidente em exercício, com o
acolhimento do Plenário, anunciou a apreciação da matéria. Em votação, a correção do Anexo II foi
aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Às
dezoito horas e quarenta e três minutos, de acordo com o disposto no art. 8º da Resolução no 1, de
2001, do Congresso Nacional, assumiu a Presidência o Deputado Antônio Carlos Konder Reis, a fim
de que o Segundo Vice-Presidente, na condição de relator, apresentasse o Relatório ao Projeto de
Lei nº 91/2002 – CN. Extrapauta nº 17 - Projeto de Lei nº 91/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 4.459.032.102,00 (quatro
bilhões, quatrocentos e cinqüenta e nove milhões, trinta e dois mil, cento e dois reais), em favor dos
Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho e Emprego, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Anivaldo Vale. Foi apresentada 01
emenda. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. O relator procedeu à leitura do Voto. Não houve
debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Às dezoito horas e quarenta e seis minutos, o
Deputado José Carlos Aleluia retornou à Presidência. O Deputado Ricardo Barros solicitou a
inclusão na pauta da apreciação do Projeto de Lei nº 84/2002 – CN. No uso da palavra, o Deputado
Gilmar Machado comunicou o início da Ordem do Dia no Plenário da  Câmara dos Deputados. O
Presidente, em seguida, suspendeu a reunião. Às dezenove horas e seis minutos, os trabalhos
foram reiniciados. O Presidente anunciou as apresentações dos Relatórios Setoriais
correspondentes às Àreas Temáticas VI e VIII, que somente seriam apreciados no dia seguinte. O
Deputado João Grandão discutiu o assunto, tendo ressaltado a existência de outras matérias ainda
pendentes de apreciação. Em seguida, o Presidente deu continuidade à Pauta nº 32, com a
apresentação do Relatório Setorial referente à Área Temática VI – Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, Esporte e Turismo. Relator setorial: Deputado Dr. Rosinha. O relator fez a
apresentação do seu Parecer. Em seguida, o Presidente comunicou, conforme consenso entre os
membros, que a discussão sobre a matéria seria realizada posteriormente. Fizeram uso da palavra,
o Deputado João Grandão e o relator, Deputado Dr. Rosinha. Após, o Presidente anunciou a
apresentação do Relatório Setorial referente à Área Temática I – Poderes do Estado e
Representação da Proposta Orçamentária para 2003. Relator setorial: Senador Antônio Carlos
Júnior. O relator fez a apresentação do seu Parecer. Em seguida, o Deputado Ricardo Barros
questionou o Presidente quanto à ordem de apreciação dos Relatórios Setoriais e das demais
matérias que tramitam na Comissão. O Presidente prestou os esclarecimentos solicitados. O
Deputado Jorge Bittar discutiu o assunto. Após, o Presidente convocou os membros para a
continuação da reunião no dia seguinte, quando seriam realizadas a discussão e a votação dos
Relatórios Setoriais apresentados às Áreas Temáticas I e VI; e apresentação, discussão e votação do
Relatório Setorial apresentado à Área Temática VIII. Acrescentou, ainda, que a apreciação do
Relatório Final à Proposta Orçamentária para 2003 estava prevista para o dia dezenove de
dezembro do corrente ano. Antes de suspender os trabalhos, às vinte horas e doze minutos, o
Presidente registrou a presença do Deputado Luiz Antonio Fleury Filho no recinto do plenário. Às
dez horas e quarenta e nove minutos do dia cinco de dezembro, o Presidente deu continuidade à
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reunião e passou à apreciação do Relatório Setorial referente à Área Temática VIII – Previdência e
Assistência Social. Relator setorial: Deputado Félix Mendonça. Às onze horas e sete minutos, o
Deputado Pedro Chaves assumiu a direção dos trabalhos, conforme o disposto no art. 8º do
Regulamento Interno da Comissão. A seguir, o Presidente em exercício anunciou o início da
discussão e do prazo para apresentação de destaques. Os Deputados Dr. Rosinha, Gilmar
Machado, Ricardo Barros e Laura Carneiro discutiram a matéria e foram respondidos pelo relator.
Às onze horas e vinte e sete minutos, o Presidente reassumiu a condução dos trabalhos e às onze
horas e trinta e sete minutos, a Deputada Laura Carneiro presidiu a reunião, nos termos do art. 8º
do Regulamento Interno da Comissão. A seguir, a Presidenta em exercício anunciou o encerramento
da discussão e do prazo para apresentação de destaques. Em votação, o Parecer do relator,
ressalvados os destaques, foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. – Apreciação dos destaques: 01, do Senador Jonas Pinheiro, 02 e
03, do Senador Leomar Quintanilha e 04, 05 e 06, da Deputada Laura Carneiro. O relator deu
parecer pela rejeição dos destaques, conforme acordo realizado no Colegiado de Representantes das
Lideranças Partidárias com assento na Comissão. Às onze horas e quarenta minutos, o Presidente
reassumiu a direção dos trabalhos. Em votação, o parecer do relator pela rejeição dos destaques foi
aprovado contra o voto da Deputada Laura Carneiro na representação da Câmara dos Deputados.
Os destaques foram rejeitados e não houve deliberação na representação do Senado Federal,
conforme o estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. A seguir, o Presidente retornou à
apreciação do Relatório Setorial da Área Temática VI – Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,
Esporte e Turismo. Relator setorial: Deputado Dr. Rosinha. O Presidente informou que estava
iniciada a discussão e o prazo para apresentação de destaques. Discutiram o Relatório os
Deputados Gilmar Machado, Giovanni Queiroz, Laura Carneiro, Airton Dipp e Virgílio Guimarães.
O Relator fez considerações sobre as questões levantadas pelos parlamentares. O Presidente
encerrou a discussão e o prazo para apresentação de destaques. Em votação, o Parecer do Relator,
ressalvados os destaques e as obras com indícios de irregularidades graves, foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nos termos do
art. 13 da Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional, o Presidente anunciou a votação das
obras com indícios de irregularidades graves, ressalvados os destaques, que foram aprovadas por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. - Apreciação dos
destaques. Foram apresentados 11 destaques: 01 e 11, do Deputado Gilmar Machado; 02, do
Senador Jonas Pinheiro; 03, 04 e 05, do Deputado Pauderney Avelino; 06, 07 e 10, da Deputada
Laura Carneiro; 08, do Senador Leomar Quintanilha; 09, do Senador Antônio Carlos Valadares. O
relator deu parecer pela rejeição dos destaques, conforme acordo realizado no Colegiado de
Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão. Em votação, o parecer do
relator pela rejeição dos destaques foi aprovado contra o voto da Deputada Laura Carneiro na
representação da Câmara dos Deputados. Os destaques foram rejeitados e não houve deliberação
na representação do Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento
Comum. Área Temática I – Poderes do Estado e Representação. Relator setorial: Senador
Antônio Carlos Júnior. O relator apresentou Errata ao Parecer. A seguir, o Presidente anunciou a
votação do Parecer com as alterações decorrentes da Errata, ressalvados os destaques e as obras
com indícios de irregularidades graves, que foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nos termos do art. 13 da Resolução nº 01, de 2001, do
Congresso Nacional, o Presidente anunciou a votação das obras com indícios de irregularidades
graves, ressalvados os destaques, que foram aprovadas por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. - Apreciação dos destaques. Foram apresentados 17
destaques: 01 a 03, do Senador Romero Jucá; 04, do Deputado João Hermann Neto; 05, do
Deputado Iberê Ferreira; 06 e 07, do Deputado Pedro Chaves, 08 a 10; e 12 a 17, do Senador
Fernando Ribeiro. O Presidente anunciou a inexistência do destaque 11. O relator deu parecer pela
rejeição dos destaques, conforme acordo realizado no Colegiado de Representantes das Lideranças
Partidárias com assento na Comissão. Em votação, o parecer do relator pela rejeição dos destaques
foi aprovado por unanimidade na representação da Câmara dos Deputados. Os destaques foram
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rejeitados e não houve deliberação na representação do Senado Federal, conforme o estabelecido
no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. A seguir, o Deputado Ricardo Barros apresentou
requerimento para inclusão na pauta dos Relatórios aos Projetos de Lei nºs 55 e 57/2002-CN que,
em votação, foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Em virtude da indisponibilidade das cópias dos Relatórios, o Presidente informou
que interromperia a reunião. Às doze horas e quarenta e sete minutos, os trabalhos foram
suspensos. Às treze horas e vinte minutos do mesmo dia, o Presidente deu continuidade à reunião.
Requerimento do Deputado Ricardo Barros para inclusão na pauta do Relatório apresentado ao
Projeto de Lei nº 66/2002-CN. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Extrapauta nº 18 - Relatório
apresentado ao Projeto de Lei nº 55/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento, para
2002, em favor de diversas empresas do Grupo ELETROBRÁS, crédito especial no valor total de R$
339.606.483,00 (trezentos e trinta e nove milhões, seiscentos e seis mil e quatrocentos e oitenta e
três reais), para os fins que especifica.” Relator: Deputado Pauderney Avelino. Não foram
apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. Em virtude da ausência do relator,
o Deputado Anivaldo Vale fez a leitura do voto. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator
foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Extrapauta nº 22 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 57/2002 - CN, que “Abre ao
Orçamento de Investimento para 2002, em favor de diversas estatais federais, crédito suplementar
no valor total de R$ 117.570.000,00 (cento e dezessete milhões e quinhentos e setenta mil reais),
para os fins que específica”. Relator: Deputado Anivaldo Vale. Não foram apresentadas emendas.
Voto: Favorável, nos termos do Projeto. O relator fez apresentação do Parecer. Não houve debate.
Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Extrapauta nº 21 - Relatório apresentado  ao Projeto de Lei nº
66/2002-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$
4.186.514,00 (quatro milhões, cento e oitenta e seis mil, quinhentos e quatorze reais), em favor de
Encargos Financeiros da União, para reforço de dotação consignada no orçamento vigente”.
Relator: Deputado Anivaldo Vale. Não foram apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos
Projeto. O relator fez a apresentação do Parecer. O Deputado Giovanni Queiroz posicionou-se
contrário e o Deputado João Grandão solicitou a retirada da matéria de pauta. O Presidente
assentiu. A seguir, o Deputado Ricardo Barros apresentou requerimento para inclusão na pauta do
Relatório ao Projeto de Lei nº 76/2002-CN que, em votação, foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Extrapauta nº 24 - Relatório
apresentado  ao Projeto de Lei nº 76/2002 - CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento, para
2002, em favor de diversas empresas do Grupo ELETROBRÁS, crédito suplementar no valor total
de R$ 416.466.087,00 (quatrocentos e dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil e
oitenta e sete reais) e reduz o Orçamento de Investimento das mesmas empresas, no valor global de
R$ 767.330.212,00 (setecentos e sessenta e sete milhões, trezentos e trinta mil e duzentos e doze
reais), para os fins que especifica”. Relator: Deputado Pauderney Avelino. Foram apresentadas 02
emendas. Voto: Favorável, nos termos do Substitutivo apresentado. O relator apresentou o Parecer.
O Deputado Giovanni Queiroz solicitou esclarecimentos do relator e foi atendido. Às treze horas e
cinqüenta e três minutos, o Segundo Vice-Presidente assumiu a direção dos trabalhos. O Deputado
José Carlos Aleluia discutiu a matéria. O Presidente em exercício encerrou o debate. Em votação, o
Parecer do Relator, foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. A seguir, o Presidente em exercício prestou esclarecimentos sobre a apreciação
dos Relatórios Setoriais apresentados à Proposta Orçamentária para 2003: Área Temática III –
Fazenda e Desenvolvimento: disponibilizado na página da Comissão na Internet e em impresso;
Áreas Temáticas V – Infra-estrutura, VII – Saúde, IX – Integração Nacional e Meio Ambiente, e X –
Planejamento e Desenvolvimento Urbano: prazo para entrega do Relatório até às 18 horas do dia
seis de dezembro; distribuição prevista para o dia nove de dezembro. O Presidente em exercício
convocou a continuação da reunião para o dia nove de dezembro, às dezesseis horas e, às treze
horas e cinqüenta e oito minutos, suspendeu os trabalhos. Às dezesseis horas e trinta minutos do



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

13

dia nove de dezembro, o Presidente deu continuidade à reunião e passou à leitura dos Prazos para
abertura de emendas a Avisos do Congresso Nacional (AVN): 1) prazo de 06 e 09 de dezembro (02
dias) para apresentação de emendas ao Relatório e ao Projeto de Decreto Legislativo referentes ao
Aviso nº 92-061/2002-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 Ronaldo Cunha Lima; 2) prazo de 09 a 10 de
dezembro (02 dias) para apresentação de emendas ao Relatório e ao Projeto de Decreto Legislativo
referentes ao Aviso nº 092-070/2002-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: Deputado José Borba. - Correspondência
interna recebida: 1) Expediente de 02 de dezembro, do Presidente do Senado Federal, Senador
Ramez Tebet, em que ressalta a importância das emendas apresentadas pela Comissão Diretora do
Senado Federal à Proposta Orçamentária para 2003. O Presidente informou que cópia desse
expediente havia sido encaminhada  ao Relator-Geral, Senador Sérgio Machado, em 09.12.02. 2)
Ofício nº 084, de 03 de dezembro, do Presidente da Comissão de Legislação Participativa, Deputado
Enivaldo Ribeiro, em que solicita revisão de decisão acerca de emendas apresentadas à Proposta
Orçamentária para 2003, consideradas inadmissíveis pela relatoria. - Expediente encaminhando
justificativa de falta às reuniões da Comissão, deferido pelo Presidente: .Ofício nº 197, da Senadora
Heloísa Helena, justificando ausência nos dias 26 de novembro e em 03 e 04 de dezembro.
Correspondência externa recebida: 1) Ofício nº 145, de 05 de dezembro, do Vice-Procurador Geral
da República, encaminhando informações sobre as obras do Ministério Público da União, conforme
dispõe o art. 17 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002. O Presidente informou que cópia
desse expediente havia sido encaminhada  ao Relator-Geral, Senador Sérgio Machado, em 09.12.02.
2) Ofício nº 266, de 05 de dezembro, do Ministério dos Transportes, encaminhando esclarecimentos
sobre a Decisão nº 449/2002-TCU-Plenário. O Presidente informou que cópia desse expediente
havia sido encaminhada  ao Relator-Geral, Senador Sérgio Machado, em 09.12.02. 3) Ofício nº
15.080, de 07 de dezembro, do Presidente do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios, em que
encaminha informações para sanar diferenças orçamentárias para conclusão de projetos do Poder
Judiciário. O Presidente informou que cópia desse expediente havia sido encaminhada  ao Relator-
Geral, Senador Sérgio Machado, em 09.12.02. - Aviso/SGS, de 27 de novembro, encaminhado pelo
Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Humberto Souto: . Aviso nº 3.339 (Decisão nº
1.600/2002): auditoria para avaliação da previsão de receita incluída na Proposta Orçamentária
para 2003. - Mensagens do Presidente da República encaminhando cópias de decretos de abertura
de créditos suplementares autorizados na Lei Orçamentária, nos termos do § único do art. 41 da Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2002: Mensagens nºs 277 a 291/2002-CN. O Presidente informou
que seria encaminhada, oportunamente, nota técnica conjunta a ser elaborada pelas Consultorias
de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, conforme decisão da questão de
ordem aprovada na 7ª Reunião Ordinária, realizada em 31/08/99. Em seguida, o Presidente
anunciou o retorno da apreciação do Relatório Setorial referente à Área Temática III - Fazenda e
Desenvolvimento. Às dezesseis horas e trinta e seis minutos, a reunião foi suspensa para que se
aguardasse a chegada do Relator setorial, Deputado Airton Cascavel. O Segundo Vice-Presidente no
exercício da Presidência reiniciou os trabalhos às dezesseis horas e cinqüenta e nove minutos do
mesmo dia. O relator apresentou o Parecer em resumo. Após a leitura, o Presidente em exercício
deu início à discussão, anunciando a abertura de prazo para apresentação de destaques. O
Deputado João Magno solicitou esclarecimentos ao relator e foi atendido. Após o debate, o
Presidente em exercício informou a inexistência de destaques. Em votação, o Parecer do relator foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Área Temática V – Infra-Estrutura. Relator setorial: Deputado Santos Filho. Às dezesseis horas e
vinte e cinco minutos, o relator procedeu à leitura do Parecer. Após, o Presidente em exercício
anunciou a discussão, comunicando a abertura de prazo para apresentação de destaques. Em
discussão, efetuaram questionamentos ao relator os Deputados Edir Oliveira, João Magno, Pedro
Chaves, Luciano Castro, Giovanni Queiroz e Airton Cascavel. O relator prestou as informações
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solicitadas após a manifestação de cada parlamentar. Usou também a palavra o Deputado Antônio
Carlos Konder Reis. Às dezoito horas e quarenta e três minutos, o Deputado José Carlos Aleluia
reassumiu a direção dos trabalhos, transferindo a palavra ao relator, que prestou os
esclarecimentos ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis. Em seguida, o Deputado Giovanni
Queiroz cumprimentou o Presidente pela passagem do seu Aniversário. Dando continuidade à
discussão do Parecer, manifestou-se o Senador Carlos Patrocínio. Às dezoito horas e cinqüenta e
um minutos, o Segundo Vice-Presidente reassumiu os trabalhos. Após, o relator respondeu aos
questionamentos do Senador Carlos Patrocínio, que usou o direito de réplica. Em seguida, usou a
palavra novamente o Deputado Edir Oliveira, sendo atendido pelo Relator. O Deputado João Magno
também discutiu a matéria. Em seguida, o Presidente em exercício transferiu a palavra ao relator,
que proferiu a leitura da Errata ao Parecer. A seguir, o Presidente em exercício declarou encerrada
a discussão, bem como o término do prazo para apresentação de destaques. Antes da votação, o
Deputado Antônio Carlos Konder Reis solicitou informações adicionais ao relator e foi atendido. Em
seguida, tendo sido questionado pelo Senador Carlos Patrocínio acerca do processamento da
votação do Parecer, o Presidente em exercício prestou os respectivos esclarecimentos, que foram
complementados pelo relator. Em votação, o Parecer do relator, referente à Área Temática V – Infra-
Estrutura, foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, ressalvado o quadro de obras com indícios de irregularidades graves, ressalvadas
as emendas referentes a obras com indícios de irregularidades graves constantes da Errata e
ressalvados os destaques apresentados. De acordo com o estabelecido no art. 13 da Resolução nº
01, de 2001, do Congresso Nacional, o Presidente em exercício anunciou a votação do quadro de
obras com indícios de irregularidades graves constante do parecer, que foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvadas as
emendas referentes a obras com indícios de irregularidades graves constantes da Errata e
ressalvados os destaques apresentados. Em votação, as emendas 22750005, 71040004, 71060004,
71090011, 71090015, 71150005 e 71220003 relativas a obras com indícios de irregularidades
graves constantes da Errata, foram aprovadas por unanimidade nas representações da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, ressalvados os destaques. - Apreciação dos 09 destaques
apresentados: 01, 02, 03 e 04, do Senador Gilberto Mestrinho; 05, do Deputado Pedro Chaves; 06 e
07, do Deputado Paes Landim; 08 e 09, do Deputado Mauro Lopes. O relator deu parecer pela
rejeição dos destaques, conforme acordo realizado no Colegiado de Representantes das Lideranças
Partidárias com assento na Comissão. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por
unanimidade na representação da Câmara dos Deputados. Os destaques foram rejeitados e não
houve deliberação na representação do Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º do art. 43
do Regimento Comum. Em seguida, os Deputados João Magno e José Carlos Aleluia enalteceram o
Parecer do relator, Deputado Santos Filho, que agradeceu os cumprimentos. Às dezenove horas e
vinte e seis minutos, o Deputado José Carlos Aleluia reassumiu a Presidência, anunciando a
apreciação do Relatório Setorial apresentado à Área Temática X – Planejamento e
Desenvolvimento Urbano. Relator setorial: Senador Antero Paes de Barros (PSDB/MT). O relator
apresentou o Parecer. Após a leitura, às dezenove horas e quarenta e dois minutos, o Presidente em
exercício deu início à discussão, anunciando a abertura de prazo para apresentação de destaques.
O Deputado João Magno solicitou esclarecimentos ao relator e foi atendido. A seguir, o Presidente
em exercício declarou encerrada a discussão, bem como o término do prazo para apresentação de
destaques. Em votação, o Parecer do Relator referente à Área Temática X – Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, ressalvados os destaques. - Apreciação dos 11 destaques
apresentados: 01 a 08, do Senador Antônio Carlos Valadares; 09, do Senador Gilberto Mestrinho;
10, do Deputado Pauderney Avelino; 11, do Senador Gilberto Mestrinho. O relator deu parecer pela
rejeição dos destaques, conforme acordo realizado no Colegiado de Representantes das Lideranças
Partidárias com assento na Comissão. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por
unanimidade na representação da Câmara dos Deputados. Os destaques foram rejeitados e não
houve deliberação na representação do Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º do art. 43
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do Regimento Comum. Ao suspender os trabalhos, às dezenove horas e cinqüenta e dois minutos, o
Presidente anunciou que a reunião continuaria no dia seguinte, com a apreciação dos Relatórios
Setoriais apresentados às Áreas Temáticas VII – Saúde e IX – Integração Nacional e Meio Ambiente,
e demais matérias em tramitação na Comissão. Às onze horas e dezesseis minutos do dia dez de
dezembro, o Presidente deu continuidade à reunião. O Deputado Antônio Carlos Konder Reis
apresentou emenda de redação e solicitou o seu encaminhamento ao Relator-Geral. O Presidente
deferiu e determinou à Secretaria da Comissão a elaboração de expediente encaminhando o referido
pleito. Às onze horas e dezenove minutos, o Deputado Félix Mendonça assumiu a direção dos
trabalhos, conforme estabelecido no art. 8º do Regulamento Interno da Comissão. Área Temática
VII – Saúde. Relator setorial: Deputado Alexandre Santos. O relator apresentou a Errata ao Parecer
e, em seguida, leu os pontos mais importantes do Relatório. Finalizada a leitura, o Presidente em
exercício anunciou a discussão e o início do prazo para apresentação de destaques. Efetuaram
questionamentos ao relator os Deputados Laura Carneiro, Gilmar Machado, Giovanni Queiroz, Dr.
Benedito Dias, Eujácio Simões, Ricardo Barros, Armando Abílio, Antônio Carlos Konder Reis e Dr.
Rosinha. O relator prestou os esclarecimentos após as indagações de cada parlamentar. Às doze
horas e três minutos, o Segundo Vice-Presidente reassumiu a condução dos trabalhos. A seguir, o
Presidente em exercício encerrou a discussão e o prazo para apresentação de destaques. Em
votação, o Parecer do Relator, referente à Área Temática VII – Saúde, foi aprovado por unanimidade
nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvado o quadro de obras
com indícios de irregularidades graves, ressalvadas as emendas referentes a obras com indícios de
irregularidades graves constantes da Errata e ressalvados os destaques apresentados. De acordo
com o estabelecido no art. 13 da Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional, o Presidente em
exercício anunciou a votação do quadro de obras com indícios de irregularidades graves constante
do parecer, que foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, ressalvadas as emendas referentes a obras com indícios de irregularidades graves
constantes da Errata e os destaques apresentados. Em votação, as emendas 90440011 e 18380012
relativas a obras com indícios de irregularidades graves constantes da Errata, foram aprovadas por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvados os
destaques. - Apreciação dos 09 destaques apresentados: 01 e 02, do Senador Gilberto Mestrinho;
03 a 07, da Deputada Laura Carneiro; 08 e 09, do Senador Antônio Carlos Valadares. O relator deu
parecer pela rejeição dos destaques, conforme acordo realizado no Colegiado de Representantes das
Lideranças Partidárias com assento na Comissão. Em votação, o parecer do relator foi aprovado
contra o voto da Deputada Laura Carneiro na representação da Câmara dos Deputados. Os
destaques foram rejeitados e não houve deliberação na representação do Senado Federal,
conforme o estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. Área Temática IX – Integração
Nacional e Meio Ambiente. Relator setorial: Deputado Pedro Novais. O relator apresentou o
Relatório e a Errata ao Parecer. A seguir, o Presidente em exercício anunciou a discussão e o início
do prazo para apresentação de destaques. Debateram o assunto os Deputados Antônio Carlos
Konder Reis, Armando Abílio, Airton Dipp, Laura Carneiro, Pedro Chaves, Osvaldo Coêlho e João
Grandão. O relator procedeu aos esclarecimentos solicitados pelos parlamentares. O Presidente em
exercício encerrou o debate e o prazo para apresentação de destaques. Em votação, o Parecer do
Relator referente à Área Temática IX – Integração Nacional e Meio Ambiente, foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvado o
quadro das obras com indícios de irregularidades graves constante da Errata apresentada pelo
relator, ressalvadas as emendas referentes a obras com indícios de irregularidades graves, e
ressalvados os destaques apresentados. De acordo com o estabelecido no art. 13 da Resolução nº
01, de 2001, do Congresso Nacional, o Presidente em exercício anunciou a votação do quadro das
obras com indícios de irregularidades graves constante da Errata apresentada pelo relator, que foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
ressalvados os destaques apresentados. Em votação, as emendas 71110007, 80090002, 80090005
e 71030005 referentes a obras com indícios de irregularidades graves foram aprovadas por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvados os
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destaques. - Apreciação dos 18 destaques apresentados: 01 a 04, do Senador Antônio Carlos
Valadares; 05 a 06, do Senador Gilberto Mestrinho; 07, do Deputado Pedro Chaves; 08, do
Deputado Armando Abílio; 09, do Senador Jonas Pinheiro; 10 e 11, da Deputada Laura Carneiro;
12 a 14, do Deputado João Grandão; 15 a 18, do Deputado Osvaldo Coêlho. Parecer do relator: pela
rejeição dos destaques. Em votação, o parecer do relator foi aprovado contra o voto da Deputada
Laura Carneiro na representação da Câmara dos Deputados. Os destaques foram rejeitados e não
houve deliberação na representação do Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º do art. 43
do Regimento Comum. O Deputado Antônio Carlos Konder Reis questionou a Presidência sobre a
data da votação do Relatório Final. O Presidente em exercício respondeu que seria nos dias 16, 17 e
18 de dezembro, conforme acordo feito pelo Colegiado de Representantes das Lideranças
Partidárias com assento na Comissão. Às treze horas e quarenta e cinco minutos, os trabalhos
foram suspensos. Às dezesseis horas e oito minutos do mesmo dia, o Presidente deu
prosseguimento à reunião. Informou que seria enviado o Ofício nº S-087, de 10 de dezembro, da
Secretaria da Comissão, encaminhando a Nota Técnica nº 135, de 2002, elaborada pelas
Consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sobre as Mensagens
nºs 133, 184, 206 e 215/2002-CN, referentes a abertura de créditos suplementares por Decreto
remetidos pelo Presidente da República. Às dezesseis horas e dez minutos, a reunião foi
interrompida em virtude da inexistência de acordo para apreciação das matérias constantes da
pauta. Às dez horas e quarenta e oito minutos do dia onze do mesmo mês, o Presidente reabriu os
trabalhos, suspendendo-os em seguida, em face da inexistência de consenso para apreciação das
matérias constantes da pauta. Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente reiniciou
a reunião para logo após suspendê-la, em razão da inexistência de consenso para apreciação das
matérias constantes da pauta. Às doze horas e dois minutos minutos do dia doze de dezembro de
dois mil e dois, o Presidente reabriu a reunião comunicando a inexistência de consenso para
apreciação das matérias constantes da pauta. Os Deputados Pauderney Avelino, membro do PFL, e
Félix Mendonça, do PTB, usaram a palavra para registrar a representação de seus respectivos
partidos na reunião. Em seguida, o Presidente suspendeu os trabalhos . ENCERRAMENTO: Às dez
horas e cinqüenta e cinco minutos do dia dezessete de dezembro do mesmo ano, o Presidente
reabriu a reunião comunicando a inexistência de consenso para apreciação das matérias
remanescentes da pauta. Em seguida, encerrou os trabalhos, convocando os membros para a
reunião extraordinária a realizar-se no dia dezessete de dezembro, às doze horas, no plenário 02 da
Câmara dos Deputados, para apreciação das matérias em tramitação na Comissão. 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




