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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental,
declaro abertos os trabalhos da 7ª reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação de matérias constantes das Pautas nºs 11-A
e 12, de 2003.

Tão logo haja número suficiente, votaremos a apreciação da ata da reunião anterior.
Expediente.
Correspondência interna recebida.
Expediente encaminhando indicação para o Colegiado de Representantes das

Lideranças Partidárias com assento na Comissão:
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 a reuniões da Comissão:
1) Ofício nº 124, de 7 de maio, do Senador Sérgio Cabral, justificando ausência de

S.Exa. nesse dia.
2) Ofício nº 405, de 14 de maio, do Deputado Roberto Jefferson, Líder do PTB,

justificando ausência do Deputado Félix Mendonça nos dias 6 e 7 de maio.
3) Ofício nº 219, de 15 de maio, do Senador Mozarildo Cavalcanti, justificando

ausência nos dias 13 a 15 de maio.
4) Ofício nº 43, de 14 de maio, do Deputado Machado, justificando ausência no dia

15 de maio.
Expedientes diversos:
Ofício nº 214, de 6 de maio, da Senadora Lúcia Vânia, em que solicita a retirada de

pauta do Requerimento nº 6, de 2003, de sua autoria.
Correspondência externa recebida.
Avisos/SGS, de 7 de maio, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da

União, Ministro Valmir Campelo:
1) Aviso nº 624 (Acórdão nº 471, de 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, de 2003): auditoria realizada nas obras de

construção de trechos rodoviários no Corredor Araguaia/Tocantins — BR-235, divisa
Tocantins-Mato Grosso, trecho Pedro Afonso.

3) Aviso nº 631 (Acórdão nº 461, de 2003): auditoria realizada nas obras de
adequação de trechos rodoviários do Corredor MERCOSUL — BR-386, Lajeado-Canoas, no
Rio Grande do Sul.

4) Aviso nº 633 (Acórdão nº 464, de 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, de 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, de 2002.

6) Aviso nº 637 (Acórdão nº 472, de 2003): auditoria realizada nas obras de
implantação do Sistema de Transmissão do Amapá.

Aviso/SGS, de 9 de maio, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

Aviso nº 648 (Acórdão nº 692, de 2003): auditoria realizada na Caixa Econômica
Federal no período de abril de 1996 a março de 1997.

Avisos/SGS, de 14 de maio, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

1) Aviso nº 685 (Acórdão nº 514, de 2003): auditoria realizada nas obras
complementares relativas à Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, em Goiás.

2) Aviso nº 686 (Acórdão nº 506, de 2003): autoria realizada nas obras de construção
de trechos rodoviários no Corredor Nordeste, BR-226, Rio Grande do Norte, 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, de 2003): auditoria realizada nas obras de
construção de trechos rodoviários no Corredor Fronteira-Norte, Rodovia BR-432, no trecho
entrada BR-401, Roraima, entrada BR-174, que vai de Cantá a Novo Paraíso.
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4) Aviso nº 690 (Acórdão nº 508, de 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, de 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, de 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, de 2003): auditoria realizada nas obras de
recuperação de infra-estrutura portuária no Porto de Santos, São Paulo.

8) Aviso nº 699 (Acórdão nº 513, de 2003): auditoria realizada nas obras de Contorno
Ferroviário de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e Guaramirim.

9) Aviso nº 705 (Acórdão nº 515, de 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, de 2003): auditoria realizada no programa de
recuperação de rodovias federais no Estado de Santa Catarina. (Pausa.)

Não há quorum regimental no Senado Federal. Em face disso, suspendemos a
reunião e a transferimos para as 16h30min.

(A reunião é suspensa.)

 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está reaberta a 7ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à
apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 11-A e 12, de 2003.

A apreciação data da seguinte reunião: 6ª reunião ordinária, realizada em 13 e 15 de
maio de 2003.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura da ata, devido à sua
distribuição antecipada.

Não havendo discussão e conforme estabelecido na alínea “f” do art. 9º do
Regulamento Interno desta Comissão, a ata está aprovada.

Ressalto a necessidade de comparecimento dos membros da Comissão para
realizarmos as reuniões normais de trabalho, tendo em vista o estabelecido no § 1º do art.
6º da Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional, que dispõe:

“Art. 6º.......................................................................
§ 1º Será desligado da Comissão o membro titular que

não comparecer, durante a sessão legislativa, sem justificativa,
a três reuniões consecutivas ou seis alternadas, convocadas
para votação nos termos do art. 39 desta Resolução”.

Nova composição do Comitê de Acompanhamento e Fiscalização da Execução
Orçamentária e Financeira.

Até a última Sessão Legislativa da Legislatura anterior, o comitê era composto por 7
membros, sendo 5 Deputados e 2 Senadores.

Se o Plenário concordar que continue desta forma, esta Presidência fará a indicação
de novos membros.

Então, solicito aos representantes de Liderança junto à Comissão que encaminhem a
indicação dos membros para integrar este Comitê. (Pausa.)

Peço ao Senador Mozarildo Cavalcanti que leia o relatório do Item 5, do qual sou o
Relator.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - O relatório do Item 5, referente ao

Aviso nº 52, de 2002, do Congresso Nacional, é pelo arquivamento da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O Item 18 tem como Re lator o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Estou pulando alguns, porque os Relatores não estão presentes — o princípio é que

só se coloque em votação a matéria quando o Relator estiver presente. Quase todos eles são
de autoria do Senador Pedro Novais, que está ausente.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Trata-se da apreciação do relatório

apresentado ao Aviso nº 87, de 2002, que “encaminha ao Congresso Nacional cópia da
Decisão nº 875, de 2002, do Tribunal de Contas da União (Plenário) (...)”

O voto é pelo arquivamento da matéria, uma vez que não requer nenhuma
providência adicional no âmbito do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos
Deputados.

Os Srs. Deputados que aprovam o relatório permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Item 19. O Relator é o Deputado João Magno. Trata-se do Aviso nº 98, de 2002 - CN,

que “encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 996, de 2002, do 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 quilômetros de linha de transmissão e subestações associadas com 645,3 MVA (...)”

Com a palavra o Deputado João Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, vale informar inicialmente que o

presente aviso foi encaminhado tendo em vista o fato de estar a obra ali relatada incluída no
Quadro II anexo à Lei Orgânica de 2002, mantendo sua execução suspensa até a
deliberação desta Comissão.

Contudo, tais informações não foram apreciadas tempestivamente por esta Comissão
ao longo do exercício de 2002. Verifica-se que, em relação à obra, objeto do aviso em exame,
não há recursos relativos ao Orçamento de 2002 inscritos e restos a pagar. De forma que
não há possibilidade de reiniciar a execução das mesmas no que tange àquele exercício.

Além disso, foram encaminhadas ao Congresso Nacional novas informações sobre as
obras e identificados indícios de graves irregularidades pelo Tribunal de Contas da União
durante a apreciação do projeto de lei orçamentária para 2003, as quais culminaram com a
elaboração do Quadro II anexo à Lei Orgânica de 2003, no qual a obra sob análise não foi
incluída. Ainda quanto ao exercício de 2003, a relação de obras dos indícios de
irregularidades graves é regulada pelo Quadro VII anexo à Lei Orgânica de 2003, elaborado
com base nas informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União. De forma que o
presente aviso nada acrescenta em face daquele quadro. Nesse sentido, entendo que não é
cabível qualquer exame do presente aviso quanto ao mérito em face da prejudicialidade
decorrente da perda de oportunidade para que gerasse seu principal efeito, a liberação da
execução dos recursos contidos na LOA 2002.

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento do
Aviso nº 98, de 2002, do Congresso Nacional, e determine o seu arquivamento.

É o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto é pelo arquivamento.
Em discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. (Pausa).
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
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Os Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.
(Pausa).

Aprovado.
Na maioria dos processos em que o Relator é o Deputado Pedro Novais S.Exa. opina

pelo arquivamento.
Consulto ao Plenário se poderemos designar um presente para fazer a leitura e

colocar em votação.
Item 2: Aviso nº 006, de 2002-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional cópia da

Decisão nº 212, do TCU (Plenário), bem como dos respectivos relatório e voto que a
fundamentam, referente a levantamento de auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários do Corredor MERCOSUL — BR-386, Rio Grande do Sul, trecho Lageado-Canoas,
compreendendo a duplicação com restauração da rodovia e construção de obras de arte (...)”

Com a palavra, em substituição ao Deputado Pedro Novais, o Deputado Ary Vanazzi.
É o Item 2.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, é só para ler o resultado?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Só o voto.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI -

“Voto do Relator.
Vale informar, inicialmente, que o presente aviso foi

encaminhado tendo em vista o fato de estar a obra nele relatado
incluída no Quadro VII anexo à LOA/2002, mantendo sua
execução suspensa até deliberação desta Comissão. Esta
Comissão, acompanhando parecer apresentado pelo nobre
Deputado Antônio Carlos Konder Reis, concluiu, em 20 de maio
de 2002, pelo não saneamento das irregularidades, mantendo
suspensa a execução da obra.

Foram encaminhadas ao Congresso Nacional novas
informações sobre a referida obra, durante a apreciação do
projeto de lei orçamentária para 2003 (Aviso nº 1467-GP/TCU,
de 2002, as quais culminaram com a elaboração do Quadro VII
anexo à LOA/2003, no qual a obra sob análise não foi incluída.

Verifica-se que, em relação à obra objeto do aviso em
exame, não há recursos relativos ao Orçamento de 2002
inscritos em restos a pagar, de forma que não há possibilidade
de reiniciar a execução das mesmas no que tange àquele
exercício.

Nesse sentido, entendo que não é cabível um novo exame
das informações referentes à obra em tela quanto ao mérito, em
face da sua prejudicialidade decorrente da perda de
oportunidade para que gerasse seu principal efeito, que é a
liberação dos recursos contidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2002.

Em face do exposto, voto por que esta Comissão tome
conhecimento no Aviso nº 6, de 2002, do Congresso Nacional, e
determine o seu arquivamento.”

 Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório é pelo arquivamento.
Em discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa). Aprovado na
Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa). Aprovado no
Senado Federal.
O Item 3 da pauta tem como Relator o Senador Jonas Pinheiro.
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S.Exa. 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-135/MA, trecho Colinas-Orozimbo), firmado entre o extinto Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem — DNER e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Maranhão.

Peço ao Deputado Vignatti que proceda à leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Voto do Relator.
Diante do exposto, considerando que a forma encontrada é de indícios graves de

irregularidades na obra ora em tela e que a mesma se encontra inscrita no Quadro VII da
Lei nº 10.640, de 2003, e da LOAS, de 2003 — e o Tribunal de Contas da União tomou
medida acerca do ordenamento jurídico e a matéria não requer também providência
adicional alguma no âmbito do Congresso Nacional —, opinamos que esta Comissão tome
conhecimento da decisão já referida, considerando que a do TCU não se manifestava sobre a
desordenação da obra mencionada, assim como nenhuma informação adicional foi
traduzida a respeito do mérito da questão. Mantenha-se a inscrição do quadro da obra no
indício da irregularidade no Orçamento de 2003 da Lei nº 10.640/03.

Sala das Comissões. 15 de março de 2003.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório é pelo arquivamento.
Em discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa).
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa).
Aprovado.
Item 4. Aviso nº 31, de 2002, 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 do Desenvolvimento do Piauí — COMDEPI (...)”

O Relator é o Deputado Pauderney Avelino. Como S.Exa. está ausente, de acordo
com entendimento do Plenário, solicitamos ao Deputado Elimar Máximo Damasceno que
faça a leitura do Item 4 do parecer.

O SR. DEPUTADO ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO -
“Voto do Relator:
Vale informar, inicialmente, que o presente aviso foi

encaminhado tendo em vista o fato de estarem as obras nele
relatadas incluídas no Quadro VII anexo à LOA/2002, mantendo
sua execução suspensa até deliberação desta Comissão.
Contudo, tais informações não foram apreciadas
tempestivamente por esta Comissão, ao longo do exercício de
2002.

Verifica-se que, em relação às obras objeto do aviso em
exame, não há recursos relativos ao Orçamento de 2002
inscritos em restos a pagar, de forma que não há possibilidade
de reiniciar a execução das mesmas no que tange àquele
exercício.

Além disso, foram encaminhadas ao Congresso Nacional
novas informações sobre as obras em que foram identificados
indícios de irregularidades graves pelo TCU, durante a
apreciação do projeto de lei orçamentária para 2003, as quais
culminaram com a elaboração do Quadro VII anexo à LOA/2003.
Ainda quanto ao exercício de 2003, a relação de obras com
indícios de irregularidades graves é regulada pelo Quadro VII
anexo à LOA/2003, o qual foi elaborado com base em
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informações encaminhadas pelo TCU, mais atualizadas que as
objeto do presente aviso. Convém destacar que as obras objeto
do presente aviso não estão incluídas no anexo supracitado.

 Nesse sentido, entendo que não é cabível qualquer
exame do presente aviso quanto ao mérito, em face da sua
prejudicialidade decorrente da perda de oportunidade para que
gerasse seus efeitos adequados, quais sejam, a liberação da
execução dos recursos contidos na LOA/2002.
Em face do exposto, voto para que esta Comissão tome
conhecimento do Aviso nº 31, do Congresso Nacional, e
determine o seu arquivamento.
Sala das Comissões, março de 2003.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório é pelo arquivamento.
Em discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Os relatórios dos Itens 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 são

pelo arquivamento da matéria e foram relatados pelo Deputado Pedro Novais.
Indago ao Plenário se concorda que se faça votação global de todos eles. O SR.

DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, pelo bom andamento dos trabalhos da
Comissão, que tem tido dificuldade de quorum para adiantarmos a pauta — e logo adiante
vamos discutir a LDO, o Orçamento —, nós, da bancada do PT, concordamos que todos
esses pareceres sejam votados em bloco.

O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Sr. Presidente, por precaução, solicito que se repitam
os números. Não temos encaminhamento contrário, mas é apenas para verificar se há
concordância.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - São somente os relatórios
assinados pelo Deputado Pedro Novais: Item 6, Aviso nº 056; Item 7, Aviso nº 058; Item 8,
Aviso nº 060; Item 9, Aviso nº 062; Item 10, Aviso nº 063; Item 11, Aviso nº 066; Item 12,
Aviso nº 071; Item 13, Aviso nº 073; Item 14, Aviso nº 075; Item 15, Aviso nº 080; Item 17,
Aviso nº 086; Item 20, Aviso nº 102; Item 21, Aviso nº 106; Item 22, Aviso nº 110; Item 23,
Aviso nº 111; Item 24, Aviso nº 114; e Item 26, que trata do Decreto Legislativo nº 10,
também pelo arquivamento. Todos têm como Relator o Deputado Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Sr. Presidente, há concordância, exceto em relação
aos Itens 13, 17 e 26, que, se for possível, devem ser discutidos à parte. Nos demais, há
concordância pelo pleno arquivamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, em discussão os demais
itens, com exceção dos de nºs 13, 17 e 26, por solicitação do Deputado Vignatti.

Em discussão.
Não havendo quem queira se manifestar, e m votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o arquivamento permaneçam como estão.

(Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Voltemos agora ao Item 13.
Peço que, em substituição ao Deputado Pedro Novais, o Deputado Ary Vanazzi faça a

leitura do parecer do Item 13 — Aviso nº 073, de 2002, do Congresso Nacional.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI -

“Voto do Relator.
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Vale informar, inicialmente, que o presente aviso foi
encaminhado tendo em vista o fato de estarem as obras nele
relatadas e incluídas no Quadro VII anexo à LOA/2002,
mantendo sua execução suspensa até deliberação desta
Comissão. Contudo, tais informações não foram apreciadas
tempestivamente por esta Comissão, ao longo do exercício de
2002.

Verifica-se que, em relação às obras objeto do aviso em
exame, não há recursos relativos ao Orçamento de 2002
inscritos em restos a pagar, de forma que não há possibilidade
de reiniciar a execução das mesmas no que tange àquele
exercício.

Além disso, foram encaminhadas ao Congresso Nacional
novas informações sobre as obras em que foram identificados
indícios de irregularidades graves pelo TCU, durante a
apreciação do projeto de lei orçamentária para 2003, as quais
culminaram com a elaboração do Quadro VII anexo à LOA/2003.
Ainda quanto ao exercício de 2003, a relação de obras com
indícios de irregularidades graves é regulada pelo Quadro VII
anexo à LOA/2003, o qual foi elaborado com base em
informações encaminhadas pelo TCU, mais atualizadas que as
objeto do presente aviso.

Nesse sentido, entendo que não é cabível qualquer exame
do presente aviso quanto ao mérito, em face da sua
prejudicialidade decorrente da perda de oportunidade para que
gerasse seus efeitos adequados, quais sejam, a liberação da
execução dos recursos contidos na LOA/2002.

Em face do exposto, voto por que esta Comissão tome
conhecimento do Aviso nº 73, do Congresso Nacional, e
determine o seu arquivamento.

Sala da Comissão, em 9 de maio de 2003.
Deputado Pedro Novais.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório que propõe o
arquivamento.

Com a palavra o Deputado Vignatti.
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Sr. Presidente, não sei qual é o procedimento, tendo

em vista que o Relator não está aqui para responder. Persiste uma dúvida entre nós: se a
obra prosseguir em irregularidade grave em 2003, achamos que fica difícil arquivar, porque
teria de haver resposta saneadora. É a mesma situação do Item nº 17.

Então, no meu entendimento, não estariam sanadas todas as dúvidas necessárias
para possibilitar o voto de arquivamento na data de hoje. Não sei se podemos remeter tal
indagação, tendo em vista que o Relator não está presente, ou se devemos tirar os itens
indicados de pauta e retomá-los em outro momento, quando S.Exa. estiver aqui. Tanto o de
nº 17 como o de nº 13 estão na mesma situação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado se refere aos Itens
nºs 13, 17 e 26.

O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Isso. O de nº 26 é outra situação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Mas é parecida, porque o Relator

também não está presente.
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - É, também o de nº 27.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, em face das ponderações

justas do Deputado Vignatti, retiramos de pauta os Itens nºs 13, 17 e 26 para examiná-los
em uma próxima reunião.

O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item nº 7. Aviso nº 58, que
encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 623, do TCU, bem como dos
respectivos relatório e voto que a fundamentam, referente ao relatório de levantamento de
auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Arapiraca. Também pelo arquivamento. O
Relator é o Deputado Félix Mendonça.

Como o Deputado Félix Mendonça não está presente, peço que o Deputado Vignatti
relate a matéria.

O SR. DEPUTADO VIGNATTI -
“Voto do Relator.
 Vale informar, inicialmente, que o presente aviso foi

encaminhado tendo em vista o fato de estarem as obras nele
relatadas e incluídas no Quadro VII anexo à LOA/2002,
mantendo sua execução suspensa até a deliberação da
Comissão. Contudo, tais informações não foram apreciadas
tempestivamente por esta Comissão, ao longo do exercício de
2002.

Verifica-se que, em relação à obra objeto do aviso em
exame, não há recursos relativos ao Orçamento de 2002
inscritos em restos a pagar, de forma que não há possibilidade
de iniciar a execução da mesma no que tange àquele exercício.

Além disso, foram encaminhadas ao Congresso Nacional
novas informações sobre as obras em que foram identificados
indícios de irregularidades graves pelo TCU, durante a
apreciação do projeto de lei orçamentária para 2003, as quais
culminaram com a elaboração do Quadro VII anexo à LOA/2003.
Ainda quanto ao exercício de 2003, a relação das obras com
indícios de irregularidades graves é regulada pelo Quadro VII
anexo à LOA/2003, o qual foi elaborado com base em
informações encaminhadas pelo TCU, mais atualizadas que as
objeto do presente aviso. Convém destacar que a obra objeto do
presente aviso não está incluída no anexo supracitado.

Nesse sentido, entendo que não é cabível qualquer exame
do presente aviso quanto ao mérito, em face da sua
prejudicialidade decorrente da perda de oportunidade que
gerasse seus feitos adequados, quais sejam, a liberação da
execução dos recursos contidos na LOA/2002.

Em face do exposto, voto por que esta Comissão tome
conhecimento do Aviso nº 58, do Congresso Nacional, e
determine o seu arquivamento.
Deputado Félix Mendonça.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é pelo arquivamento.
Em discussão o parecer.
Em votação na Câmara dos Deputados.
O Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
O Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Passaremos agora ao Item 16.
Aviso nº 82/2002-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº

828, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam,
referente ao levantamento de auditoria realizado pela SECEX Piauí em cumprimento ao Plano
Especial de Auditoria em Obras referentes à implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros
Litorâneos no Estado do Piauí (...)”

O Relator é o Senador Jonas Pinheiro.
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O voto é pela anexação dos Avisos nºs 50 e 51, de 2002, do Congresso Nacional, e
pelo arquivamento da matéria.

Vou pedir ao Deputado Ary Vanazzi que faça a leitura.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI -

“Análise da matéria.
O contingenciamento dos recursos orçamentários para as

obras do Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos do Estado do
Piauí foi determinado pelo Congresso Nacional, em face de
indícios de irregularidades graves, apuradas pelo Tribunal de
Contas da União na execução do Contrato nº 17/87, celebrado
entre o DENOCS e a EIT — Empresa Industrial Técnica S/A,
responsável pela execução das obras do projeto.

Ao confrontarmos o relatório do TCU, que encaminha o
resumo dos relatórios de levantamentos de auditoria de obras
realizados em 2002, verificamos que aquela Corte de Contas
reconhece existirem indícios de irregularidade de contas; porém,
que não é recomendável a paralisação da obra.

Verificamos que não existem inscrições em restos a pagar
em 2002, não ensejando liberação posterior.

Trata-se, como se pode perceber, de obra com 15 anos de
execução, já que o Contrato nº 17 data do ano de 1987. Essa, na
verdade, é uma das grandes chagas existentes no País, em que
empreendimentos têm início e arrastam-se indefinidamente por
conta da falta de escrúpulos de administradores mancomunados
com empresas contratadas. Nesse processo, a sociedade é a
grande perdedora, especialmente a sofrida população do
Nordeste brasileiro, que, com muita freqüência, enfrenta as
vicissitudes decorrentes de condições climáticas hostis ao
homem que ali habita. Uma obra que poderia trazer esperança a
milhares de pessoas volta-se contra essas mesmas pessoas, na
medida em que são apenadas com o pagamento de tributos e
não vêem resultar em benefícios o produto desse sacrifício.

Em que pese a necessidade de responsabilizar o(s)
agente(s) por eventuais prejuízos ao Erário, parece-nos
descabida a paralisação de uma obra com 98% de seu Plano de
Trabalho concluído, sujeitando-a a cinco anos de deterioração e
privando a sociedade em cinco anos de seus benefícios.

É o relatório.
Voto do Relator.
Diante do exposto e considerando que a obra objeto deste

parecer não mais se encontra entre as constantes do Quadro VII
da LOA/2003 (Obras com Indícios de Irregularidades Graves) e
a matéria não requer nenhuma providência adicional do
Congresso Nacional, do Senado Federal ou desta Comissão,
opinamos por que esta Comissão:

a) dela tome conhecimento;
b) anexe a ela os Avisos nºs 50 e 51 do TCU (nºs. 6.523 e

6.532, na origem); e
c) delibere pelo envio dos autos ao arquivo.

Sala da Comissão, em 29 de março de 2003.
Senador José Carlos Aleluia, Presidente.
 Senador Jonas Pinheiro, Relator da matéria.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório é pelo arquivamento.
Em discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
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Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
O Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem.

 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, eu queria apelar para V.Exa.

no sentido de suspender a reunião, considerando a nítida ausência de Deputados e
Senadores. Trata-se de uma Comissão altamente representativa, a mais importante do
Congresso Nacional, com quase 80 membros. Já votamos a metade da pauta. Apelamos aos
Deputados para que compareçam. Assim, evitaremos verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em princípio, o nobre Deputado
tem razão. No entanto, é visível que a Comissão não tem tido a presença de seus membros
com a assiduidade devida. As matérias têm-se acumulado. A pauta tem de ser esgotada. Há
muitos itens cujos processos são passíveis de arquivamento. Se nós esperarmos sempre o
quorum visual e não o virtual, tão cedo teremos sessões.

Peço a V.Exa., Sr. Deputado, por questão de elegância com a Comissão, que retire a
proposta.

Daremos continuidade à reunião para esgotar a pauta.
Concedo a palavra ao Deputado Vignatti.
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Sr. Presidente, é compreensível e pertinente a

preocupação do Deputado que me antecedeu. Cabe às Lideranças partidárias e a esta
Comissão encaminhar correspondência aos Deputados para explicar a necessidade da
presença nesta Comissão.

Porém, Sr. Presidente, concordo com o encaminhamento de V.Exa. Por 3
oportunidades estive na Comissão e não houve reunião. Poderíamos votar as matérias que
não são polêmicas. Deixaremos aquelas que são polêmicas para serem votadas quando
houver quorum qualificado. Se houver divergência em relação a alguma matéria, nós a
votaremos em outro momento. Podemos fazer acordo nesse sentido. Enquanto isso,
ganhamos tempo. Daqui a pouco discutiremos as emendas relativas à LDO e ao PPA, que
irão tomar muito tempo da Comissão. Com certeza, a Casa estará cheia.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado
Wasny de Roure.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, reforço as palavras do
Deputado Vignatti. Mais grave ainda é que nem os próprios Relatores da matéria estão
presentes. Qualquer tentativa de obtenção de esclarecimento adicional ficará prejudicada.
Como a maioria dos pareceres tem sido pelo arquivamento, não vejo maior dificuldade. Mas
creio que a ausência dos Relatores na Comissão — repito — prejudica bastante a apreciação
das matérias.

Concordo com a orientação do Deputado Vignatti para que aceleremos os trabalhos,
a fim de que esta Comissão não fique com a pauta acumulada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado
Ary Vanazzi.

O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, faço uma ponderação. A proposta
de suspensão desta reunião tem embasamento jurídico e regimental. Mas é importante
salientar que é inconcebível o número de vezes que suspendemos as sessões desta
Comissão. Marcamos uma outra para terça-feira, depois para quinta-feira. Conseguimos
quorum no livro que registra a presença dos Deputados, mas para o debate S.Exas. não
estão aqui.

Esta é uma das Comissões mais importantes da Câmara dos Deputados, pois debate
o orçamento. Temos essa responsabilidade. É evidente que outras atividades estão
ocorrendo, inclusive no plenário. As matérias que estamos votando, embora não chamem
muito a atenção, tratam do Orçamento de 2002 e 2001. Há obras que não têm verbas
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previstas para o Orçamento de 2003. Precisamos limpar a pauta para realizar um profundo
debate sobre a LDO e o Plano Plurianual, posteriormente.

Sr. Presidente, faço essa ponderação para seguir o encaminhamento de V.Exa., no
sentido de dar continuidade à discussão.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Jorge

Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - ...eu tive oportunidade de conversar um pouco

com os Parlamentares e percebi que existe preocupação no sentido de que, antes de
construirmos a pauta de nossas reuniões, realizarmos sempre aquilo que se tornou
tradição: uma reunião dos Líderes, para que se possa, de alguma maneira, fazer um exame
prévio da matéria. Assim as coisas ficam melhor encaminhadas. Desta vez não foi possível
se fazer isso. Eu acho que não haveria problema. Apelo para que prossigamos com a
reunião, para que seja retirada a solicitação de verificação de quorum, a fim de que
possamos dar continuidade aos trabalhos de hoje. Mas que haja o compromisso para as
reuniões futuras de previamente reunir o Colégio de Líderes desta Comissão com o objetivo
de analisar as matérias, determinar as prioridades, enfim, proceder a tudo aquilo que é
tradição nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Pauderney Avelino.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um
apelo para o nobre Deputado Anivaldo Vale. Esta reunião é praticamente administrativa. Ela
tem por escopo principalmente a apreciação de um sem-número de propostas, de avisos e
questões que a meu ver não ensejam discussão tão acirrada que leve a Oposição, no caso o
PFL e o PSDB do nobre Deputado Anivaldo Vale, a pedir verificação de quorum.

No momento oportuno, também estarei atento quando não houver quorum em
reunião importante. Neste caso, tomaremos posição de oposição. Mas agora acredito que
não haja nenhuma necessidade de proceder à verificação. Apelo para o companheiro
Anivaldo Vale nesse sentido.

Antes de concluir, Sr. Presidente, gostaria de levantar questão relevante. Terei de me
ausentar, em função da votação que está havendo. Na qualidade de Relator do decreto de
contingenciamento, Deputado Jorge Bittar, nós solicitamos por intermédio da Consultoria
da Comissão de Orçamento informações sobre os subsídios implícitos desse decreto e não
obtivemos sucesso. Então, tomamos a iniciativa de fazer um requerimento de informações,
que eu gostaria de passar ao Presidente para ser formalizado pela Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Esse requerimento visa obter informação do
Executivo sobre volume e metodologia aplicada relativamente ao contingenciamento, a fim
de que possamos incluir os dados no relatório. Não queremos criar problema para o
Executivo quando da elaboração desse relatório. Nós queremos as informações e também
que haja respeito com o Congresso Nacional.

Sr. Presidente, passo às mãos de V.Exa. o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, meus caros colegas

Deputados, vou atender ao apelo do Deputado Jorge Bittar, Líder do novo partido
governista, e do Deputado Pauderney Avelino, meu companheiro e Vice-Presidente da
Comissão. Vamos dar andamento aos trabalhos e votar as matérias, mesmo porque há
medida provisória na pauta.

De minha parte, faço um apelo à Presidência da Comissão no sentido de que peça à
nossa secretária que telefone para os gabinetes dos Deputados e Senadores solicitando
comparecimento. Os temas que estão na pauta são verdadeiramente importantes, sim.
Quero ser elegante, como sempre procurei ser, enquanto membro do partido do Governo,
mas quero também ter a sensação do dever cumprido.
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É natural que esta Comissão acorde na reunião de Líderes, discuta e vote, mesmo
não contando com a presença física de todos os Deputados. Os Relatores da maioria desses
processos — inclusive, medida provisória — também não estão presentes.

Vou atender ao apelo de V.Exa. Vamos dar continuidade à votação.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Deputado

Anivaldo Vale.
Com a palavra o Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, quero levantar questão de

interesse de todos os Parlamentares presentes, referente ao Ministro do Planejamento,
Guido Mantega. Ontem, segundo a imprensa, S.Exa. apresentou na reunião ministerial
orientações estratégicas para a elaboração do PPA dos próximos anos, entre elas
metodologia de consulta aos Governos Estaduais, à sociedade e ao próprio Parlamento.

Como se trata de matéria de enorme relevância, penso que esta Casa e
particularmente esta Comissão não devem estar ausentes desse debate. Por isso, solicito
seja incluído na pauta de hoje requerimento de minha autoria no sentido de que o Sr.
Ministro Guido Mantega seja convidado para comparecer a esta Comissão, a fim de prestar
esclarecimentos acerca do Plano Plurianual e da metodologia de consulta à sociedade.
Queremos saber também como nós, Parlamentares, iremos oferecer nossas contribuições
para a elaboração do PPA.

Como há uma série de dúvidas em torno dessa matéria, aproveitaremos a presença
do Ministro para indagar a S.Exa. sobre o contingenciamento e outras questões de interesse
da Casa. Por isso, solicito a inclusão desse requerimento na pauta de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há uma questão regimental a
ser considerada. Pela rotina processual, os 2 requerimentos teriam de entrar em pauta para
serem votados. Neste caso, somente na próxima reunião.

No entanto, se o Plenário concordar — e o Plenário é soberano para tomar essa
decisão —, poderemos submeter os 2 requerimentos à votação ainda hoje.

Em discussão.
Primeiro trataremos do requerimento do Deputado Pauderney Avelino, que pede

esclarecimentos ao Sr. Ministro da Fazenda. Depois, do requerimento do Deputado Jorge
Bittar, que convida o Ministro Guido Mantega para prestar esclarecimentos sobre o PPA.

Em votação na Câmara dos Deputados a inclusão dos requerimentos.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal a inclusão dos requerimentos.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada a inclusão.
Em votação, na Câmara dos Deputados, o requerimento do Deputado Pauderney

Avelino.
Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação, no Senado Federal, o requerimento do Deputado Pauderney Avelino.
Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação, na Câmara dos Deputados, o requerimento do Deputado Jorge Bittar.
Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação, no Senado Federal, o requerimento do Deputado Jorge Bittar.
Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Daremos continuidade à pauta.
Item 25. Aviso nº 002/2003-CN, que tem como Relator o Senador Romero Jucá.
Peço ao Senador Jonas Pinheiro que proceda à leitura do relatório, do voto e das

razões do arquivamento. (Pausa.)
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O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas,
apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 002/2003-CN, que encaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão nº 095, de 2003, aprovado pelo Plenário do Tribunal de Contas
da União.

Passo a ler a conclusão do Senador Romero Jucá, Relator da matéria.
“Voto do Relator.
Diante do exposto e considerando que a obra objeto deste

parecer não consta do Quadro VII (Obras com Indícios de
Irregularidades Graves) da Lei nº 10.407/2002 (LOA 2002) nem
do correspondente quadro da lei orçamentária para o presente
exercício de 2003 (Lei nº 10.640/2003) e que a matéria não
requer nenhuma providência adicional do Congresso Nacional,
do Senado Federal ou desta Comissão, opinamos no sentido de
que esta Comissão:

a) dela tome conhecimento;
b) delibere pelo envio dos autos ao arquivo.”

Esse é o voto do Relator, Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório é pelo arquivamento.
Em discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O Item 26 foi retirado de pauta.
Item 27. Mensagem nº 379/2001-CN, que “encaminhada ao Congresso Nacional, nos

termos do § 3º do art. 14 da Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001, os esclarecimento 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”.

O Relator é o Deputado João Grandão.
Tendo em vista que o Relator não está presente, peço ao Deputado Wasny de Roure

que proceda à leitura.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Do relatório e do voto, Sr. Presidente, ou só

do voto?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Só do voto.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE -

Voto do Sr. Relator.
Vale informar, inicialmente, que a presente Mensagem foi

encaminhada tendo em vista o fato de estarem as obras nela
relatadas incluídas no Quadro V anexo à LOA/2001, mantendo
sua execução suspensa até deliberação desta Comissão.

Verifica-se que, em relação às obras objeto de aviso em
exame, não há recursos relativos a orçamentos anteriores ao
atual inscritos em restos a pagar, de forma que não há
possibilidade de reiniciar a execução das mesmas no que tange
àqueles exercícios.

Além disso, foram encaminhadas ao Congresso Nacional
novas informações sobre as obras em que foram identificados
indícios de irregularidades graves pelo TCU, durante apreciação
do projeto de lei orçamentária para 2003, as quais culminaram
com a elaboração do Quadro VII anexo à LOA/2003. Ainda
quanto ao exercício 2003, a relação de obras com indícios de
irregularidades graves é regulada pelo Quadro VII anexo à
LOA/2003, o qual foi elaborado com base em informações
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encaminhadas pelo TCU, mais atualizadas que as objeto do
presente aviso. Convém destacar que as obras objeto do
presente aviso não estão incluídas no anexo supracitado.

Nesse sentido, entendo que não é cabível qualquer exame
do presente aviso quanto ao mérito, em face da sua
prejudicialidade decorrente da perda de oportunidade para que
gerasse seus efeitos adequados, quais sejam, a liberação da
execução dos recursos contidos na LOA/2001.

Em face ao exposto, voto por que esta Comissão tome
conhecimento da Mensagem nº 379 do Congresso Nacional e
determine o seu arquivamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório é pelo arquivamento.
Agradeço, Deputado Wasny de Roure, a leitura do voto.
Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Os Itens 28 e 29 estão prejudicados, de acordo com o art. 334, inciso I, do Regimento

Interno do Senado Federal. E o Item 30, o Requerimento nº 06/2003, foi retirado por
solicitação da autora, em 16 de maio de 2003.

Assim, fica encerrada a Pauta nº 11, com 3 itens transferidos para a pauta da
próxima reunião.

A Pauta nº 12 trata de matérias polêmicas e sujeitas a discussão. Então, é visível que
contraria o que foi acertado aqui.

Em face disso, encerro a presente reunião, convocando outra para terça-feira, às
14h30min.

Está encerrada a reunião.


