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O SR. PRESIDENTE (Deputado Cláudio Cajado) - Declaro aberta a 6ª Reunião Ordinária
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Não há número regimental para deliberação.
Convoco a continuação desta reunião para as 18h de hoje.
Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Senador  Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 6ª Reunião
Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Não há número regimental para deliberação na representação do Senado Federal.
Convoco a continuação desta reunião para a quinta-feira, 15 de maio, às 10h.
Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental,
declaro reiniciada a 6ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 11/2003.

Temos as atas das reuniões dos dias 6 e 7 de maio de 2003.
Aguardaremos número no Senado — faltam ainda dois Senadores para que se chegue ao

quorum regimental — para darmos início à votação.
Avisos.
1) Conforme questão de ordem aprovada em 31 de agosto de 1999, foi solicitada às

Consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a elaboração de
nota técnica conjunta sobre o teor das Mensagens nºs 314 a 322, 336 a 343 e 348/2002-CN e a
de nº 10/2003, referentes à abertura de créditos suplementares por decreto.

Posteriormente será encaminhada aos membros da Comissão as referidas notas
técnicas.

2) Informo a abertura do prazo para apresentação de emendas aos relatórios e aos
projetos de decreto legislativo referentes aos Avisos nºs 92-137 e 57/2002, de 15 e 16 maio de
2003.

Convido  o Deputado Ary Vanazzi para sentar-se à Mesa, a fim de proceder à leitura do
expediente.

O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Correspondência interna recebida:
-  Expedientes encaminhando indicação para o Colegiado de Representantes das

Lideranças Partidárias com assento na Comissão:
- Na Câmara dos  Deputados:
1) Ofício nº 31, de 24 de fevereiro, do Senador Aloizio Mercadante, indicando o Deputado

Sérgio Miranda como representante da Liderança do Governo.
2) Ofício nº 159, de 26 de fevereiro, do Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do PL,

indicando o Deputado Welinton Fagundes.
3) Ofício nº 27/Plen, de 23 de abril, do Deputado Nelson Pellegrino, Líder do PT na

Câmara dos Deputados, indicando o Deputado Carlito Merss.
4) Ofício nº 635, de 29 de abril, do Deputado Jutahy Junior, Líder do PSDB, indicando o

Deputado Anivaldo Vale.
5) Ofício nº 353, de 6 de maio, do Deputado Eduardo Campos, Líder do PSB, indicando

o Deputado Renato Casagrande.
- No Senado Federal:
1) Ofício nº 94, de 28 de abril, do Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB, indicando o

Senador Sérgio Guerra.
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2) Ofício nº 148, de 28 de abril, do Senador Tião Viana, Líder do PT e do Bloco de Apoio
ao Governo no Senado Federal, indicando a Senadora Serys Slhessarenko.

3) Ofício nº 107, de 28 de abril, do Senador José Agripino, Líder do PFL, indicando o
Senador Leomar Quintanilha.

4) Ofício nº 75, de 29 de abril, do Senador Antônio Carlos Valadares, Líder do PSB,
indicando o Senador João Capiberibe.

5) Ofício nº 79, de 29 de abril, do Senador Jefferson Péres, Líder do PDT, indicando o
Senador Almeida Lima.

6) Ofício nº 167, de 29 de abril, do Líder do PMDB, Senador Renan Calheiros, indicando
o Senador Luiz Otávio.

-  Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão:  1) Ofício
nº 53, da Senadora Heloísa Helena, e Ofício nº 83, do Senador Antero Paes de Barros, de 11 de
março, justificando ausência à reunião realizada na mesma data.

2) Ofício nº 37, de 24 de março, do gabinete do Deputado Cleonâncio Fonseca,
justificando ausência no período de 12 a 27 de março.

3) Ofício nº 98, de 25 de março, do Senador Antero Paes de Barros, justificando
ausência às reuniões realizadas nos dias 18 e 25 de março e 1º e 8 de abril.
 4) Ofícios nºs 154 e 155, de 08 e 09 de abril respectivamente, do gabinete do Senador
Mozarildo Cavalcanti, justificando ausência às reuniões realizadas nos dias 01 a 03 e de 08 a
10 de abril.

5) Ofício nº 93, de 10 de abril, do Deputado Milton Monti, justificando ausência no dia
27 de março.

6) Ofício nº 112, de 22 de abril, da Senadora Heloísa Helena, justificando ausência à
reunião realizada na mesma data.

 7) Ofício nº 167, de 23 de abril, do gabinete do Senador Mozarildo Cavalcanti,
justificando ausência no período de 14 a 16 de abril.

8) Ofício nº 115, de 23 de abril, do gabinete do Deputado Milton Monti, justificando
ausência nos dias 08 e 10 de abril.

9) Expediente de 24 de abril, do Deputado João Correia, justificando ausência no dia 23
de abril e nos dias 28 a 30 do mesmo mês.

10) Expediente de 24 de abril, do Deputado João Correia, justificando ausência nos dias
23, 28 e 30 de abril.

11) Ofício nº 138, de 28 de abril, da Deputada Professora Raquel Teixeira, justificando
ausência nos dias 21 a 25 de abril.

12) Ofício nº 36, de 29 de abril, do Deputado Anivaldo Vale, justificando ausência no dia
29 de abril.

13) Ofício nº 35, de 30 de abril, do gabinete do Deputado Machado, justificando
ausência no dia 29 de abril.

14) Ofício nº 121, de 06 de maio, do Senador Sérgio Cabral, justificando ausência nos
dias 24 e 29 de abril.

15) Ofício nº 103, de 07 de maio, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, justificando
ausência no dia 07 de maio.

16) Ofício nº 134, de 07 de maio, da Senadora Heloísa Helena, justificando ausência nos
dias 29 de abril e 06 de maio.

- Expediente encaminhando indicação para o cargo de Relator do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2004:

. Ofício nº 28/Plen, de 23 de abril, do Deputado Nelson Pellegrino, Líder do PT na
Câmara dos Deputados, indicando o Deputado Paulo Bernardo, do PT/PR.

- Expediente encaminhando indicação para o cargo de Relator do Projeto de Lei do Plano
Plurianual para o período de 2004 a 2007:
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. Ofício nº 016/2003 — Bloco, de 24 de abril, encaminhado pelo Líder do PT e Líder do
Bloco de Apoio ao Governo, Senador Tião Viana, indicando o Senador Roberto Saturnino, do
PT/RJ.

- Expedientes diversos:
1) Ofício nº 063, de 27 de fevereiro, do 1° Vice-Presidente do Senado Federal no exercício

da Presidência, Senador Paulo Paim, encaminhando Ofício do Presidente do Banco Central do
Brasil, que trata da avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária,
creditícia e cambial, evidenciando o impacto e custo fiscal de suas operações e os resultados
demonstrados nos balanços.

2) Ofício nº 050, de 27 de março, do Senador Romero Jucá, solicitando emissão de
parecer desta Comissão acerca da redução da meta de superávit primário para o setor público,
que, estando consolidada em 3,75% do PIB para 2003, conforme Anexo de Metas Fiscais
constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003, foi ampliada, por decreto presidencial,
para 4,25%, conforme explicitado no Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2003, de autoria do
Senador Romero Jucá.

Informo que o Deputado Sérgio Miranda foi designado para relatar esta matéria.
3) Ofício nº 26, de 14 de abril, do Deputado João Leão, em que solicita, na qualidade de

Relator do Aviso nº 04/2002-CN, seja dado conhecimento ao Plenário da Comissão do estudo
realizado e das informações solicitadas ao Banco do Nordeste e ao Tribunal de Contas da União
para embasar seu relatório acerca do referido aviso, que “encaminha as Demonstrações
Contábeis do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste — FNE, referentes ao exercício
de 2002, de acordo com o art. 20, § 4º, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989”.

Cópia deste estudo já foi distribuída ao Plenário. Portanto, a solicitação do Deputado
João Leão já foi atendida.

4) Aviso nº 263, de 28 de abril, do Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da
União, Sr. Waldir Pires, encaminhando o Balanço Geral da União referente ao exercício de
2002.

5) Ofício do Presidente Interno nº 030, de 30 de abril, do Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente da Comissão de Legislação Participativa, através do qual encaminha convite
para participação de audiência pública a ser realizada no dia 07 de maio, às 14 horas, no
Plenário nº 03 da Câmara dos Deputados, para ouvir dirigentes do Movimento Nacional de
Meninos e Meninas de Rua sobre a utilização de recursos de emenda ao Orçamento da União
de autoria daquela Comissão.

6) Ofício nº 114, de 13 de maio, do Senador Eduardo Siqueira Campos, solicitando
correção de emenda de sua autoria, apresentada ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2004.
 - Correspondência externa recebida:

1) Ofício nº 356, de 13 de dezembro, enviado pelo Secretário de Controle Externo de
Rondônia, Fábio Arruda de Lima, encaminhando cópia da Decisão nº 253, de 2002, e do
relatório e voto que a fundamentam, referente ao levantamento de auditoria nas obras de
melhoria da navegação das hidrovias do Corredor Oeste-Norte  do Rio Madeira, no trecho Porto
Velho—Foz do Madeira.

2) Expediente nº 96, de 26 de dezembro, da Companhia Brasileira de Trens Urbanos,
encaminhando resposta ao Ofício nº 459, desta Presidência.

3) Ofício Circular nº 01, de 29 de janeiro, da Associação Brasileira de Orçamento
Público, encaminhando a programação de cursos para 2003 e o programa de Curso sobre
Convênios Federais.

4) Ofício nº 08, de 11 de fevereiro, da Associação Brasileira de Orçamento Público —
ABOP, encaminhando o programa do Seminário Internacional sobre A Colaboração dos Poderes
do Estado na Administração, a ser realizado em Santiago, no Chile, no período de 31 de março a
04 de abril.
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5) Ofício nº 82, de 20 de fevereiro, da Assessoria Parlamentar do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, informando o comparecimento, no dia 25 de fevereiro, do
Secretário do Tesouro Nacional e do Secretário de Orçamento Federal.

6) Ofício Conjunto nº 74, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Dr. Guido Mantega, e do Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Antonio Palocci Filho, propondo a
data de comparecimento perante o Plenário da Comissão, com vistas a prestar esclarecimentos
sobre o contingenciamento dos recursos do Orçamento Geral da União para 2003, para o dia 18
de março de 2003, às 15 horas.

7) Expediente nº 852, de 13 de março, da Assessoria Parlamentar do Banco Central do
Brasil, em que confirma a participação do Dr. Henrique Meirelles, Presidente do referido Banco,
na reunião de audiência pública conjunta a ser realizada no dia 1º de abril, às 15 horas, no
plenário desta Comissão.

8) Expediente de 21 de março, do Secretário-Executivo do Banco Central do Brasil, Dr.
Antônio Carlos Monteiro, encaminhando documentação referente à reunião conjunta a ser
realizada no dia 1º de abril, em atendimento ao disposto no art. 9º, § 5º, da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

- Aviso/GP, de 20 de dezembro, enviado pelo então Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Humberto Souto:

Aviso nº 1.590, em atendimento aos Decretos Legislativos nºs 14, 39 e 46, de 05 de
julho de 2002, encaminhando informações sobre o acompanhamento físico-financeiro dos
contratos relativos aos referidos decretos.

- Avisos/SGS, de 23 e 30 de janeiro, respectivamente, enviados pelo Presidente do
Tribunal de Contas da União, Ministro Valmir Campelo:

Aviso nº 002 (Acórdão nº 012/2003): auditoria realizada em cumprimento ao Decreto
Legislativo nº 22, de 2002, sobre o subtítulo Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de
Energia Elétrica no Piauí.

Aviso nº 40 (Acórdãos nºs 35 e 40/2003): recuperação do Palácio da Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios.

- Avisos/SGS, de 05 de fevereiro, enviado pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

Aviso nº 74 (Acórdão nº 74/2003): inspeção realizada no Projeto Perímetro de Irrigação
Salangô, em cumprimento à Decisão nº 693/97, do Tribunal de Contas da União.

- Aviso/SGS, de 14 de fevereiro, enviado pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

Aviso nº 120 (Acórdão nº 95/2003): auditoria realizada para verificar a execução das
obras relativas à construção, ampliação, reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais
no Distrito Federal — Setor “C” do Complexo Penitenciário da Papuda, Distrito Federal.

- Aviso/SGS, de 19 de fevereiro, enviado pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

Aviso nº 132 (Acórdão nº 123, 125 e 126/2003): auditoria nas obras de construção da
Barragem Umari, em Upanema, no Estado do Rio Grande do Norte.

- Avisos/SGS, de 26 de fevereiro, enviados pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

Aviso nº 204 (Acórdão nº 168/2003): representação sobre eventual superfaturamento de
preços nas obras de recuperação da rodovia BR-319, entre os quilômetros 606 e 640.

Aviso nº 209 (Acórdão nº 157/2003): inspeção referente à implantação do sistema de
transmissão associado à UHE de Xingó em Pernambuco (180 km de linha de transmissão em
500 kw e de 6 subestações com 1.240 mw).

Aviso nº 210 (Acórdão nº 159/2003): auditoria realizada na licitação relativa às obras da
adutora Alto Sertão e Sertaneja, no Estado de Sergipe.
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Aviso nº 224 (Acórdão nº 130/2003): acompanhamento das publicações e do envio ao
TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2002, pelos titulares dos poderes e
órgãos da esfera federal.

- Avisos/SGS, de 19 de março, enviados pelo Vice-Presidente no exercício da Presidência
do Tribunal de Contas da União, Ministro Adylson Motta:

Aviso nº 293 (Acórdão nº 245/2003): auditoria realizada pela SECEX/PI nas obras do
Projeto de Aproveitamento Hidroagrícola dos Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba, no Piauí.

Aviso nº 314/2003, encaminhando os seguintes acórdãos:
Acórdão nº 236/2003: auditoria nas obras de recuperação e melhoramento da infra-

estrutura portuária dos Portos de Salvador, Aratu e Ilhéus, na Bahia.
Acórdão nº 237/2003: auditoria realizada em contrato firmado pela CODERN, referente

às obras de ampliação do Porto de Natal, no Rio Grande do Norte.
Acórdão nº 238/2003: auditoria relativa ao acompanhamento semestral da execução

físico-financeira do trecho Calafate—Barreiro da obra do Trem Metropolitano de Belo Horizonte,
em Minas Gerais.

Acórdão nº 250/2003: representação referente à auditoria realizada na Companhia
Docas do Rio Grande do Norte — CODERN.

Acórdão nº 252/2003: fiscalização realizada pela Secretaria de Macroavaliação
Governamental — SEMAG para acompanhar as limitações de empenho e de movimentação
financeira promovidas pelo Poder Executivo.

 Aviso nº 335 (Acórdão nº 244/2003): auditoria realizada nas obras de recuperação dos
molhes do Porto de Itajaí, em Santa Catarina (obra incluída no Quadro VII da Lei nº
10.407/2002).

 Aviso nº 336 (Acórdão nº 241/2003): auditoria operacional para avaliar o desempenho
dos controles aduaneiros relacionados ao Regime Especial de Admissão Temporária de bens
destinados a atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural e à
Valoração Aduaneiro de mercadorias.

 Aviso nº 338 (Acórdão nº 244/2003): auditoria realizada nas obras de recuperação dos
molhes do Porto de Itajaí, em Santa Catarina.

Aviso/SGS, de 26 de março, enviado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Valmir Campelo:

 Aviso nº 357 encaminhando os seguintes Acórdãos:
Acórdão nº 266/2003: inspeção nas obras de melhoramento das instalações do Porto de

Natal.
Acórdão nº 268/2003: auditoria nas obras de conservação preventiva, rotineira e

emergencial de rodovias em Mato Grosso.
Acórdão nº 269/2003: auditoria nas obras de restauração de rodovias federais em Mato

Grosso.
Acórdão nº 270/2003: inspeção nas obras de ampliação dos molhes do Porto de Rio

Grande/RS, e dragagem de aprofundamento do canal de acesso no Estado do Rio Grande do
Sul.

- Aviso/SGS, de 28 de março, enviado pelo Presidente da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas da União, Ministro Adylson Mota:

Aviso nº 382/2003 (Acórdão nº 456/2003): tomada de contas especial sobre
representação sobre o pagamento de serviços em duplicidade e de indícios de superfaturamento
na planilha de serviços extras da obra de construção do edifício-sede  do TRT/RN.

- Aviso/SGS, de 02 de abril, enviado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Valmir Campelo:

Aviso nº 406/2003, encaminhando os seguintes Acórdãos:
 Acórdão nº 304/2003: inspeção na execução de convênios celebrados entre o Ministério

da Saúde e a Fundação Cristiano Varella, destinados à construção, à aquisição de
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equipamentos e à manutenção do Hospital do Câncer, em Muriaé/MG, em decorrência de
solicitação da Comissão Mista de Orçamento.

 Acórdão nº 310/2003: auditoria nas obras de recuperação da infra-estrutura portuária
do Porto de Santos, em São Paulo.

 Acórdão nº 312/2003: construção de ponte sobre o Rio Poty em Teresina, no Piauí.
Acórdão nº 313/2003: obras de construção de trechos rodoviários no Corredor Oeste-

Norte — BR-163/PA — Divisa MT/PA — Santarém.
- Aviso/SGS, de 09 de abril, enviado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,

Ministro Valmir Campelo:
Aviso nº 452/2003, encaminhando os seguintes Acórdãos:
Acórdão nº 342/2003:  auditoria realizada nas obras de construção das eclusas do Rio

Tocantins.
Acórdão nº 343/2003: auditoria relativa à construção de pontes no Corredor Leste-Norte

— BR-319/RO.
Acórdão nº 346/2003: auditoria realizada nas obras de infra-estrutura hídrica —

Sistema de Integrados de Abastecimento D’água das Barragens de Inhúmas II/ Mundaú II/
Pacas, em Pernambuco.

Acórdão nº 347/2003: obras de macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins, em Maceió,
Alagoas.

 - Avisos/SGS e GP, de 16 de abril, enviado pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

 Aviso nº 508/2003 (Acórdão nº 377/2003): auditoria realizada nas obras do Anel
Expresso de Fortaleza, no Ceará.

 Aviso nº 509/2003 (Acórdão nº 378/2003): auditoria realizada nos demonstrativos
contábeis do Banco Central do Brasil — BACEN, de 1994 a 2000.

 Aviso nº 517/2003 (Acórdão nº 380/2003): relatório de impacto de auditoria de
desempenho realizada no REFORSUS.

Aviso nº 403-GP/2003: em resposta ao Ofício nº P-90/2003-CMO, de 08 de abril, desta
Presidência, informa que foram tomadas as providências cabíveis junto à unidade técnica
competente daquele Tribunal quanto à análise e avaliação de relatórios de gestão fiscal.

Aviso nº 503 (Acórdão nº 374/2003): auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários no Corredor Nordeste, rodovia BR-330/PI, no trecho que vai de Bom Jesus/PI à
divisa entre os Estados do Piauí e do Maranhão.

- Expedientes encaminhados em atendimento ao disposto no art. 17 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2003:

Ofício nº 515, de 30 de dezembro de 2002, do Ministério dos Transportes.
- Avisos/SGS de 23 de abril, enviado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,

Ministro Valmir Campelo:
Aviso nº 542 (Acórdão nº 396/2003): auditoria realizada nas obras e serviços de

construção, fornecimento e instalação de equipamentos e sistema do Aeroporto Internacional de
Palmas, no Estado do Tocantins.

Aviso nº 545 (Acórdão nº 397/2003): auditoria nas obras de construção, ampliação,
reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais, no Estado de Pernambuco.

- Aviso-GP de 30 de abril, enviado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Valmir Campelo:

Aviso nº 466-GP, que encaminha informações sobre os acompanhamentos físico-
financeiros da execução dos contratos sobre empreendimentos especificados nos Decretos
Legislativos do Congresso Nacional nºs 49, 51, 52, 55, 56, 59 a 63, de 08/11/2002; 64, de
18/11/2002 e 75, de 25/11/2002.

- Avisos/SGS, de 30 de abril, enviados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Valmir Campelo:
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Aviso nº 566 (Acórdão nº 419/2003): pedidos de reexame pelos responsáveis contra o
Acórdão nº 230/2000 sobre auditoria realizada na Coordenadoria Regional da Fundação
Nacional de Saúde do Amapá — FUNASA/CORAP.

Aviso nº 571 (Acórdão nº 420/2003): pedidos de reexame interpostos pelos responsáveis
contra o Acórdão nº 128/99, sobre auditoria realizada na Coordenadoria Regional da Fundação
Nacional de Saúde do Amapá — FUNASA/CORAP.

Aviso nº 576 (Acórdão nº 425/2003): auditoria realizada no Programa de
Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos campos petrolíferos de Barracuda e
Caratinga, no Estado do Rio de Janeiro.

Aviso nº 579 (Acórdão nº 429/2003): auditoria realizada nas obras de construção e
recuperação de obras de infra-estrutura e aproveitamento hidroagrícola do Rio Bálsamo, em
Alagoas.

Aviso nº 580 (Acórdão nº 430/2003): auditoria realizada na execução orçamentária
referente à implantação, aparelhamento e adequação de unidades de saúde do SUS, no Estado
de Minas Gerais.

Aviso nº 582 (Acórdão nº 431/2003): tomada de contas especial instaurada pelo extinto
INAMPS contra o ex-Prefeito de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, sobre a construção de
hospital psiquiátrico.

Aviso nº 593 (Acórdão nº 424/2003): auditoria realizada nas obras de melhoria da infra-
estrutura na retroárea do Cais de Capuaba, no Estado do Espírito Santo.

Aviso nº 597 (Acórdão nº 427/2003): auditoria realizada nas obras de construção de
contornos rodoviários no Corredor Araguaia/Tocantins Noroeste (BR-060/GO).

- Expedientes encaminhando Relatórios de Gestão Fiscal, em atendimento ao disposto
nos arts. 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 5º da Lei nº 10.028/2000, referentes
ao período de janeiro a dezembro de 2002, dos seguintes órgãos:

Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes Estados:
Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e
Tocantins.

Tribunal Superior do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho das seguintes Regiões:
1ª a 3ª, 5ª, 8ª, 9ª a 11ª, 13ª, 15ª, 17ª a 21ª, 23ª e 24ª.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Supremo Tribunal Federal,
Tribunal de Contas da União e Senado Federal.

O SR PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, nobre Deputado.
Passaremos à apreciação da ata da 5ª reunião ordinária realizada em 6 e 7 de maio de

2003, já que alcançamos o quorum no Senado Federal.
Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura da ata, por ter sido

distribuída antecipadamente.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo discussão, conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 9º do Regulamento

Interno das Comissões, a ata é declarada aprovada.
Ordem do Dia.
Apreciação do Relatório apresentado para disciplinamento das relações jurídicas geradas

pela eficácia da seguinte Medida Provisória:
Item 1.

Medida Provisória nº 31, de 2002, que “abre crédito
extraordinário, no valor global de R$ 209.600.000,00, em favor da
Presidência da República e dos Ministérios de Minas e Energia, do
Esporte e Turismo e da Integração Nacional, para os fins que
especifica”.
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Relator: Deputado Anivaldo Vale, que opinou pelo arquivamento da matéria.
Esta matéria já foi aprovada pela Câmara e pelo Senado e apenas espera nossa

manifestação para disciplinamento das relações jurídicas geradas pela referida medida
provisória.

O parecer do Relator está em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado João Almeida tem a

palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, cheguei agora a esta reunião e

fiquei perplexo. V.Exa. invocou a opinião dos Srs. Senadores, mas estão presentes apenas
V.Exa. e o outro ilustre Senador que compõe a Mesa. A Comissão está inteiramente esvaziada.
Não temos número para conduzir os trabalhos. Os Deputados presentes somos apenas eu, que
cheguei agora, e o ilustre Deputado Pedro Novais, que é mais aplicado. Desse modo, acho
sensato suspender a reunião da Comissão, porque não há como deliberar sem a presença
sequer do Relator da matéria em discussão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É evidente que não há quorum no
plenário, embora haja no livro.

No entanto, tendo em vista a manifestação do Deputado João Almeida contra a diminuta
presença de membros da Comissão para tomar resoluções, encerramos a reunião, marcando
outra a próxima para terça-feira, dia 20, às 14h30.

Está encerrada a reunião.


