
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Primeira Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO M ISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,

REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2003.

Aos vinte  dias do mês de maio do ano de dois mil e três, reuniu-se  ordinariamente  a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no plenário 02, do Anexo II
da Câmara dos Deputados , sob a presidência de seu titular, Senador Gilberto Mestrinho,
para apreciação das matérias constantes das Pautas no 11-A e 12/2003. Foi registrado o
comparecimento dos membros: - Deputados titulares: Anivaldo Vale, Antonio Carlos
Mendes Thame, Arnon Bezerra, Ary Vanazzi, Benedito de Lira, Carlos Melles, Cézar Silvestri,
Claudio Cajado, Dr. Evilásio, Dr. Heleno, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Sciarra,
Eduardo Seabra, Elimar Máximo Damasceno, Félix Mendonça, Geraldo Resende, Gilberto
Kassab, Herculano Anghinetti, Humberto Michiles, Jackson Barreto, João Grandão, João
Magno, Jorge Bittar, José Borba, José Carlos Elias, José Chaves, José Rocha, Júlio Cesar,
Lael Varella, Leonardo Mattos, Machado, Mário Heringer, Mauro Lopes, Milton Monti,
Moreira Franco, Nelson Meurer, Pauderney Avelino, Professora Raquel Teixeira, Rafael
Guerra, Renato Casagrande, Ricardo Barros, Vignatti, Virgílio Guimarães, Wasny de Roure e
Zé Gerardo; - Senadores titulares: Geraldo Mesquita Júnior, Gilberto Mestrinho, Hélio
Costa, João Ribeiro, Jonas Pinheiro, Leomar Quintanilha, Luiz Otávio, Mozarildo Cavalcanti,
Papaléo Paes, Roberto Saturnino, Romero Jucá, Sérgio Cabral, Sérgio Guerra e Serys
Slhessarenko; - Deputados suplentes: André Luiz, André Zacharow, Carlos Nader, Dr.
Benedito Dias, Eduardo Cunha, Eduardo Gomes, Eduardo Valverde, Francisco Dornelles,
Homero Barreto, Ildeu Araújo, João Almeida, José Pimentel, Jovair Arantes, Kátia Abreu,
Luiz Carreira, Mário Negromonte, Paulo Afonso, Pedro Fernandes, Robson Tuma, Rogério
Teófilo, Ronaldo Dimas, Rose de Freitas e Telma de Souza. - Senadores suplentes: Amir
Lando, Augusto Botelho e Delcídio Amaral. Registrou-se a presença do Deputado não-
membro Coriolano Sales. O Senador César Borges justificou ausência. Foi registrada a
ausência dos membros: - Deputados titulares: Carlito Merss, Dr. Rosinha, Elaine Costa,
Gilberto Nascimento, Gilmar Machado, Helenildo Ribeiro, João Leão, José Priante, Márcio
Reinaldo Moreira, Nárcio Rodrigues, Olavo Calheiros, Osvaldo Coêlho, Paulo Bernardo,
Pedro Novais, Roberto Balestra, Sérgio Miranda e Wellington Roberto; - Senadores
titulares: Álvaro Dias, Duciomar Costa, Efraim Morais, Garibaldi Alves Filho, Heloísa
Helena, Lúcia Vânia e Magno Malta. ABERTURA: Às quinze horas e dois minutos, o
Presidente  declarou aberta a reunião informando que não seria apreciada naquele momento
a ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 13 e 15 de maio de 2003, tendo em vista a falta
de quorum para deliberação na representação do Senado Federal. Procedeu, em seguida, à
leitura da correspondência recebida pela Comissão. EXPEDIENTE - Correspondência
interna recebida: - Expediente encaminhando indicação para o Colegiado de Representantes
das Lideranças Partidárias com assento na Comissão: Na Câmara dos Deputados: Ofício nº
179, de 15 de maio, do Deputado Roberto Freire, indicando o Deputado Cezar Silvestri como
representante da Liderança do PPS. - Expedientes encaminhando justificativa de falta às
reuniões da Comissão: Ofício nº 124, de 07 de maio, do Senador Sérgio Cabral, justificando
ausência no dia 07 de maio. Ofício nº 405, de 14 de maio, do Deputado Roberto Jefferson,
Líder do PTB, justificando ausência do Deputado Félix Mendonça nos dias 06 e 07 de maio.
Ofício nº 219, de 15 de maio, do Senador Mozarildo Cavalcanti, justificando ausência nos
dias 13 a 15 de maio. Ofício nº 43, de 14 de maio, do Deputado Machado, justificando
ausência no dia 15 de maio. - Expedientes diversos: . Ofício nº 214, de 16 de maio, da
Senadora Lúcia Vânia, em que solicita a retirada de pauta do Requerimento nº 06/2003, de
sua autoria. Correspondência externa recebida  - Avisos/SGS, de 07 de maio, encaminhados
pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Valmir Campelo: 1) Aviso nº 624
(Acórdão nº 471/2003): auditoria realizada nas obras de modernização e adequação de
unidades de saúde da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ. 2) Aviso nº 627 (Acórdão nº
473/2003): auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários no corredor
Araguaia-Tocantins – BR-235 – Divisa TO/MA, trecho Pedro Afonso. 3) Aviso nº 631
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(Acórdão nº 461/2003): auditoria realizada nas obras de adequação de trechos rodoviários
no Corredor Mercosul/BR-386/RS – Lajeado – Canoas, no Rio Grande do Sul. 4) Aviso nº
633 (Acórdão nº 464/2003): auditoria realizada nas obras de implantação da Avenida
Perimetral Portuária no Porto de Santos, no Estado de São Paulo. 5) Aviso nº 635 (Acórdão
nº 467/2003): relatório de inspeção realizado nas obras de ampliação e modernização das
instalações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, em
cumprimento ao Decreto Legislativo nº 76/2002. 6) Aviso nº 637 (Acórdão nº 472/2003):
auditoria realizada nas obras de implantação do Sistema de Transmissão do Amapá. -
Aviso/SGS, de 09 de maio, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Valmir Campelo: Aviso nº 648 (Acórdão nº 692/2003): auditoria realizada na Caixa
Econômica Federal no período de abril de 1996 a março de 1997. - Avisos/SGS, de 14 de
maio, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Valmir
Campelo: 1) Aviso nº 685 (Acórdão nº 514/2003): auditoria realizada nas obras
complementares relativas à Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, em Goiás. 2) Aviso nº 686
(Acórdão nº 506/2003): auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários
no Corredor Nordeste, BR-226/RN, no trecho que vai de Currais Novos/RN à divisa entre os
estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. 3) Aviso nº 688 (Acórdão nº 507/2003):
auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários no Corredor Fronteira-
Norte, Rodovia BR-432/RR, no trecho entrada BR-401/RR – entrada BR-174, que vai de
Cantá a Novo Paraíso. 4) Aviso nº 690 (Acórdão nº 508/2003): auditoria realizada nas obras
de recuperação e instalação do Porto de Laguna, no Estado de Santa Catarina. 5) Aviso nº
692 (Acórdão nº 509/2003): auditoria realizada nas obras de construção do Hospital
Terciário de Natal, da Unidade Mista de Saúde de Capim Macio e Unidade Mista de Saúde
de Igapó, no Rio Grande do Norte. 6) Aviso nº 693 (Acórdão nº 510/2003): auditoria
realizada nas obras de construção de trechos rodoviários no Corredor Araguaia – Tocantins
– construção de trechos rodoviários no Estado de Goiás. 7) Aviso nº 694 (Acórdão nº
511/2003): auditoria realizada nas obras de recuperação de infra-estrutura portuária no
Porto de Santos, São Paulo. 8) Aviso nº 699 (Acórdão nº 513/2003): auditoria realizada nas
obras de Contorno Ferroviário de Jaraguá do Sul/SC e Guaramirim. 9) Aviso nº 705
(Acórdão nº 515/2003): auditoria realizada nas obras de construção da Via Expressa Sul,
que liga o centro de Florianópolis à região sul da Ilha e ao Aeroporto Hercílio Luz. 10) Aviso
nº 710 (Acórdão nº 517/2003): auditoria realizada no programa de recuperação de rodovias
federais no Estado de Santa Catarina. Às quinze horas e onze minutos, tendo persistido a
inexistência de quorum para deliberação na representação do Senado Federal, o Presidente
suspendeu os trabalhos. A reunião foi reiniciada às dezesseis horas e cinqüenta e um
minutos. O Presidente  procedeu à apreciação da Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em
13 e 15 de maio de 2003. Havendo concordância do Plenário, foi dispensada a leitura da
Ata, por ter sido distribuída antecipadamente. Não houve discussão. De acordo com o
estabelecido na alínea “f” do art. 9º do Regulamento Interno da Comissão, o Presidente
declarou a Ata aprovada. AVISOS: o Presidente ressaltou a importância do comparecimento
às reuniões da Comissão, que não têm sido realizadas por inexistência de quorum no Livro
de Presença e/ou no recinto. Em seguida , solicitou o efetivo comparecimento dos
parlamentares às reuniões, tendo em vista o estabelecido no § 1º do art. 6º da Resolução nº
01/2001-CN, que dispõe sobre o desligamento de membro titular. 2) O Presidente informou
que até a última sessão legislativa da  legislatura anterior, o Comitê de Acompanhamento e
Fiscalização da Execução Orçamentária e Financeira era composto por sete membros, sendo
cinco Deputados e Senadores. Em seguida, solicitou aos representantes de Liderança junto
à Comissão o encaminhamento da indicação dos membros para integrarem o referido
Comitê. ORDEM DO DIA - PAUTA Nº 11-A /2003. O Presidente informou aos membros que
iniciaria a apreciação pelas matérias cujos relatores estivessem presentes no recinto do
plenário. Apreciação dos Relatórios apresentados aos seguintes Avisos: Item 05 - Aviso nº
052/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional Relatório das Atividades do Tribunal
de Contas da União, referente ao 1º Trimestre de 2002”. Relator: Senador Gilberto
Mestrinho. Voto: pelo arquivamento da matéria. Estando na condução dos trabalhos,  o
Presidente solicitou ao Senador Mozarildo Cavalcanti que procedesse à leitura do voto. Não
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houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 18 - Aviso nº
087/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 875, de 2002,
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a fundamentam, referente ao
levantamento de auditoria nas obras de melhoria da navegação da hidrovia do Rio Madeira,
no trecho entre Porto Velho e a foz, que abrange o chamado "Corredor Oeste-Norte”. Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti. Voto: Pelo arquivamento da matéria, uma vez que não requer
nenhuma providência adicional no âmbito do Congresso Nacional. O Presidente solicitou ao
relator que procedesse 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 19 - Aviso nº 098/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da
Decisão nº 996, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a
fundamentam, referente ao levantamento de auditoria nas obras de implantação do sistema
de transmissão em Manaus, compreendendo 313,3 km de linha de transmissão e
subestações associadas com 645,3 Mva (PT 25.752.0297.3398.0013) (TC nº 003.485/2002-
0)”. Relator: Deputado João Magno. Voto: Pelo arquivamento da matéria. O Presidente
solicitou ao relator que procedesse 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. Em seguida, tendo em vista a ausência do Deputado Pedro
Novais, o Presidente consultou os membros sobre a possibilidade de indicar outro
parlamentar para a leitura dos votos referentes aos Pareceres de sua relatoria. O Plenário
assentiu. Item 02 - Aviso nº 006/ 2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia
da Decisão nº 212, de 2002 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que
a fundamentam, referente a levantamento de auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários no corredor Mercosul / BR-386 / RS - trecho Lageado - Canoas, compreendendo
a duplicação com restauração da rodovia e construção de obras-de-arte (PT
26.782.0233.5727.0013) (TC nº 003.602/2001-0)”: Relator: Deputado Pedro Novais. Voto:
pelo arquivamento da matéria. O Presidente solicitou ao Deputado Ary Vanazzi que
procedesse 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 03 - Aviso nº 023/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do
Acórdão nº 109, de 2002, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam
referente ao Levantamento de Auditoria realizado na construção de trechos rodoviários no
Corredor Araguaia-Tocantins/BR (BR-135/MA, trecho Colinas-Orozimbo), firmado entre o
extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem - DNER e o Departamento de
Estradas e Rodagem do Estado do Maranhão - DER/MA (TC nº 004.187/2001-4)”: Relator:
Senador Jonas Pinheiro. Voto: pelo arquivamento da matéria. O Presidente solicitou ao
Deputado Vignatti que procedesse 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 04 - Aviso nº 031/2002-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 152, de 2002, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que o fundamentam referente ao Relatório de Auditoria sobre as irregularidades em
obras de barragens da  Companhia de Desenvolvimento do  Piauí - COMDEPI (TC nº
011.588/1999-3). Relator: Deputado Pauderney Avelino. Voto: pelo arquivamento da
matéria. Estando ausente o relator, o Presidente solicitou ao Deputado Elimar Máximo
Damasceno que procedesse 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. Em seguida, o Presidente consultou o Plenário sobre a possibilidade de
apreciação em bloco das matérias correspondentes aos itens 06, 08 a 15, 17, 20 a 24 e 26
da Pauta nº 11-A, tendo em vista o relator, Deputado Pedro Novais, haver manifestado em
seus Pareceres voto pelo arquivamento das respectivas matérias. O Deputado Ary Vanazzi
discutiu o assunto. O Deputado Vignatti concordou com a apreciação em bloco, à exceção
dos itens 13, 17 e 26. O Plenário assentiu. Em votação, a apreciação em bloco dos itens 06,
08 a 12, 14, 15, 20 a 24 da Pauta nº 11-A foi aprovada unanimidade nas representações
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 06 - Aviso nº 056/2002-CN, que
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“Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 621, de 2002-TCU, (Plenário), bem
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao relatório de
levantamento de auditoria realizado na construção do açude Tingüis, em Piracuruca/PI -
COMDEPI (TC nº 004.742/2001-5)”. Relator: Deputado Pedro Novais. Voto: pelo
arquivamento da matéria. Item 08 - Aviso nº 060/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional cópia da Decisão nº 217, de 2002-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao relatório de levantamento de auditoria
realizado nas obras de dragagem no Porto de Santos/SP, CODESP (TC nº 003.606/2001-9)”.
Relator: Deputado Pedro Novais. Voto: pelo arquivamento da matéria. Item 09 - Aviso nº
062/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 653, de 2002,
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a fundamentam, referente ao
levantamento de auditoria realizado nas obras de construção (conclusão) do Hospital
Central do Estado de Mato Grosso (TC nº 004.949/2002-5)”. Relator: Deputado Pedro
Novais. Voto: pelo arquivamento da matéria. Item 10 - Aviso nº 063/2002-CN, que
“Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 666, de 2002, TCU (Plenário), bem
como dos respectivos Relatório e voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada
nas obras de implantação do Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó,
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, no Estado de Pernambuco (TC nº
003.646/2002-2). Relator: Deputado Pedro Novais. Voto: pelo arquivamento da matéria.
Item 11 - Aviso nº 066/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão
nº 664, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a
fundamentam, referente ao relatório de auditoria realizada  na Usina Hidrelétrica de Serra da
Mesa/GO, cujas obras encontram-se concluídas e em funcionamento desde 1998 (TC nº
003.256/2002-7)”. Relator: Deputado Pedro Novais. Voto: pelo arquivamento da matéria.
Item 12 - Aviso nº 071/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão
nº 695, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a
fundamentam, referente a levantamento de auditoria realizado no Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - 10º Distrito Rodoviário Federal/RS, Adequação
de trechos rodoviários no Corredor Mercosul/BR-386/RS - Lajeado - Canoas (TC nº
003.396/2002-8)” Relator: Deputado Pedro Novais. Voto: pelo arquivamento da matéria.
Item 14 - Aviso nº 075/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão
nº 765, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a
fundamentam, referente ao levantamento de auditoria realizado pela Secex/PI nas obras de
construção da barragem Poço do Marruá e adutoras, no Município de Patos/PI, sob a
execução da Companhia de Desenvolvimento do Piauí - Comdepi (TCs nº 004.750/2001-7,
003.520/2002-0 e 003.521/2002-8)” Relator: Deputado Pedro Novais. Voto: pelo
arquivamento da matéria. Item 15 - Aviso nº 080/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional cópia da Decisão nº 838, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e voto que a fundamentam, referente ao levantamento de auditoria realizado pela
Secex/RN nas obras de construção das penitenciárias de Alcaçuz, Panamirim,
Canguaretama e Presídio Provisório de Caraúbas, relativas ao Programa de Trabalho nº
14.421.0661.1844.0031 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de
Estabelecimentos Penais no Estado do Rio Grande do Norte (TC nº 008.580/2001-3)”.
Relator: Deputado Pedro Novais. Voto: pelo arquivamento da matéria. Item 20 - Aviso nº
102/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 1134, de 2002,
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente a
levantamento de Auditoria na Construção de anel rodoviário no Corredor Fronteira Norte
BR-364/AC em Rio Branco (TC nº 007.373/2002-1).” Relator: Deputado Pedro Novais. Voto:
Pelo arquivamento da matéria. Item 21 - Aviso nº 106/2002-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional cópia da Decisão nº 1257, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos
respectivos Relatório e voto que a fundamentam, referente a levantamento de auditoria para
acompanhamento da construção de trechos rodoviários no Corredor Leste BR-365/MG -
Ervália - Muriaé - Divisa MG/RJ (TC - 004.535/2002-8)”. Relator: Deputado Pedro Novais.
Voto: Pelo arquivamento da matéria. Item 22 - Aviso nº 110/ 2002-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional cópia da Decisão nº 360, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos
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respectivos Relatório e voto que a fundamentam, referente ao levantamento de auditoria no
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER (em extinção), sobre a utilização
de R$ 265.000,00 (viaduto do corredor do Mercosul/BR-116/RS, situado no cruzamento da
Rua Rincão, em Novo Hamburgo, subrecho entroncamentos RS-239-p Campo Bom - e RS -
116/RS com a Av. Sete de Setembro, em Novo Hamburgo - Km 240-6 ao Km 241,6. (TC nº
003.603/2001-7)”. Relator: Deputado Pedro Novais. Voto: Pelo arquivamento da matéria.
Item 23 - Aviso nº 111/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão
nº 1390, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a
fundamentam, referente a verificação de irregularidades em contratos firmados pela
Construtora IKAL com órgãos da Administração Pública Federal, na execução das obras da
Barragem de Ingazeira/PE (TC nº 006.457/1999-1)”. Relator: Deputado Pedro Novais. Voto:
Pelo arquivamento da matéria. Item 24 - Aviso nº 114/2002-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional cópia da Decisão nº 1643, de 2002 - TCU (Plenário), bem como dos
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente a levantamento de auditoria nas
obras de implantação do projeto de irrigação denominado Perímetro de Irrigação Tabuleiro
de São Bernardo, no Estado do Maranhão. (TC - nº 008.969/2002-6)”. Relator: Deputado
Pedro Novais. Voto: Pelo arquivamento da matéria.  Não houve debate. Em votação em
bloco, os Pareceres do relator, Deputado Pedro Novais, referentes aos Avisos 56, 60 , 62,
63, 66, 71, 75, 80, 102, 106, 110, 111 e 114, todos de 2002, foram aprovados por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  Item 13
- Aviso nº 073/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 772,
de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a fundamentam,
referente a relatório de auditoria nas obras de dragagem no Porto de Santos/SP, na
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP (TC nº 003.615/2002-6)” Relator:
Deputado Pedro Novais. Voto: pelo arquivamento da matéria. O Deputado Vignatti, ao
discutir o assunto, solicitou o adiamento da apreciação da matéria e foi atendido pelo
Presidente. Item 17 - Aviso nº 086/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia
das Decisões nºs 885 e 886, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e
voto que as fundamentam, referente ao levantamento de auditoria realizado pela Secex/RR,
em cumprimento à Decisão Plenária nº 098/2002, de 20.02.2002, nas obras de construção
de trechos rodoviários no corredor  fronteira-norte, BR-401/RR com início no km 106,2 e
término no km 184”. Relator: Deputado Pedro Novais. Voto: Pelo arquivamento da matéria.
O Deputado Vignatti, ao discutir o assunto, solicitou o adiamento da apreciação da matéria
e foi atendido pelo Presidente. - Apreciação do Relatório apresentado ao seguinte Projeto de
Decreto Legislativo: Item 26 - Projeto de Decreto Legislativo Nº 10/2000-CN, referente à
liberação da execução orçamentária ao subtítulo “Obra de conclusão do edifício-anexo do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio de Janeiro – RJ”, contida no Decreto
Legislativo nº 08/2000-CN. Relator: Deputado Pedro Novais. Voto: Pelo arquivamento da
matéria. O Deputado Vignatti, ao discutir o assunto, solicitou o adiamento da apreciação da
matéria e foi atendido pelo Presidente. Em seguida, o Presidente retomou a apreciação dos
Relatórios apresentados aos seguintes Avisos do Congresso Nacional: Item 07 - Aviso nº
58/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 623, de 2002-
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao
relatório de levantamento de auditoria realizado na Prefeitura Municipal de Arapiraca/AL
(TC nº 004.946/2002-3)”. Relator: Deputado Félix Mendonça. Voto: pelo arquivamento da
matéria. Em virtude da ausência do relator, o Deputado Vignatti 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 Anivaldo Vale
solicitou o encerramento dos trabalhos, tendo em vista a inexistência de quorum no recinto.
O Presidente, ao manifestar concordância com o exposto, informou que havia, no Livro de
Presença, quorum para deliberação. Continuando, informou que as matérias apreciadas
tinham parecer pelo arquivamento e reafirmou a dificuldade para realização das reuniões
ordinárias da Comissão. Em seguida, solicitou ao Deputado Anivaldo Vale que retirasse a
solicitação. Os Deputados Vignatti, Wasny de Roure e Ary Vanazzi concordaram com o
Presidente. O Deputado Jorge Bittar apresentou proposta no sentido de que o Colegiado de
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Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão realizassem reunião
para exame prévio das matérias a serem incluídas na pauta. O Deputado Pauderney Avelino
solicitou ao Deputado Anivaldo Vale que retirasse a solicitação para encerramento da
reunião e, em seguida, apresentou o Requerimento de Informação nº 07/2003, em que
solicita esclarecimentos ao Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Antônio Palocci, sobre
previsões de despesas com subsídios e subvenções constantes do Relatório de Avaliação de
Receitas e Despesa, referente ao 1º bimestre de 2003. Em seguida, o Deputado Anivaldo
Vale atendeu à solicitação do Presidente e solicitou à Secretaria da Comissão que
contactassem os gabinetes dos membros da Comissão para que se encaminhassem ao
Plenário. Em seguida, o Deputado Jorge Bittar apresentou o Requerimento nº 08/2003,
em que solicita seja formulado convite ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Dr. Guido Mantega, para expor a orientação estratégica do Plano Plurianual/2004-
2007, bem como a metodologia de consulta à sociedade e ao parlamento na sua elaboração.
O Deputado Jorge Bittar solicitou a inclusão deste Requerimento na pauta. O Presidente
consultou o Plenário acerca da inclusão dos dois Requerimentos em extrapauta. O Plenário
assentiu. Em votação, o Requerimento de Informação nº 07/2003, de autoria do Deputado
Pauderney Avelino foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Em votação, Requerimento nº 08/2003, de autoria do
Deputado Jorge Bittar, foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Em seguida, o Presidente retomou a apreciação das demais
matérias constantes da pauta. Item 25 - Aviso nº 002/2003-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 095, de 2003-TCU (Plenário), aprovado pelo
Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária do Plenário de 12/02/2003, bem como
dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente ao Relatório de
Levantamento da Auditoria, realizada pela 3ª Secex no Departamento Penitênciário Nacional
- Depen, unidade do Ministério da Justiça no período de 21/03 a 12/04/2002, objetivando
verificar a execução das obras relativas à construção, ampliação, reforma e aparelhamento
de estabelecimentos penais no Distrito Federal - (TC nº 004.550/2002-4)”. Relator: Senador
Romero Jucá. Voto: Pelo arquivamento da matéria, uma vez que não requer nenhuma
providência adicional no âmbito do Congresso Nacional. Em virtude da ausência do relator,
o Senador Jonas Pinheiro 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. - Apreciação do Relatório apresentado à seguinte Mensagem: Item 27-
Mensagem nº 379/2001-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do § 3º do
artigo 14 da Lei nº 10.171, de 05 de janeiro de 2001, os esclarecimentos sobre as medidas
saneadoras adotadas quanto ao programa Construção de Trechos Rodoviários no Corredor
Oeste-Norte – BR 174/AM –Divisa MT/AM Divisa AM /RR”. Relator: Deputado João
Grandão. Voto: Pelo arquivamento da matéria. Em virtude da ausência do relator, o
Deputado Wasny de Roure 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.- Apreciação dos seguintes Requerimentos: Item 28 - Requerimento nº
004/2003. O Presidente declarou o Requerimento prejudicado, conforme o estabelecido no
artigo 334, inciso I do Regimento Interno do Senado Federal. Item 29 - Requerimento nº
005/2003. O Presidente declarou o Requerimento prejudicado, conforme o estabelecido no
artigo 334, inciso I do Regimento Interno do Senado Federal. Item 30 - Requerimento nº
006/2003. O Presidente informou que o Requerimento havia sido retirado de pauta pela
autora, Senadora Lúcia Vânia, em 16/05/2003. Em seguida, o Presidente informou que não
havia consenso para apreciação das matérias constantes da Pauta nº 12/2003.
ENCERRAMENTO: Às dezessete horas e cinqüenta e um minutos, o Presidente encerrou a
reunião. Antes, convocou os membros para reunião ordinária a ser realizada no dia vinte e
sete de maio, às quatorze horas e trinta minutos, no plenário 02 da Câmara dos Deputados.
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. Senador GILBERTO MESTRINHO. Presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


