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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número legal, declaro aberta a
9ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Não há número regimental para deliberação. Assim sendo, suspendo esta reunião, que terá
continuação após a realização da audiência pública, que será aberta a seguir.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
aberta a 9ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação da matéria constante da Pauta nº 14, de 2003.

Não há quorum para deliberação no Senado Federal. (Pausa.)
Temos, na pauta, o Aviso nº 5 do TCU, que exige votação nominal nas duas Casas. De

acordo com os avisos do TCU, de 2003, os projetos serão votados nominalmente nas duas Casas.
Como não há quorum nem na Câmara nem no Senado, convocamos reunião para a próxima quinta-
feira, às 10 horas, deixando claro que deve haver quorum  para que haja votação nominal.

O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra, pela ordem, ao

Deputado Welinton Fagundes.
O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Em nome do Mato Grosso, gostaria de pedir a

esta Comissão, à Presidência e ao Líder do Governo esforço no sentido de mobilizarmos os
Deputados e conseguirmos quorum para a próxima reunião, porque se trata de obras extremamente
importantes. Todo o Brasil hoje encontra-se com suas estradas esburacadas.

Enfim, já votamos esse assunto, mas infelizmente é preciso votação nominal. Por isso,
repito, peço mobilização de toda a Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Reitero a informação de que
precisaremos de presença, não apenas no livro, de pelo menos 33 Deputados e 12 Senadores,
segundo o art. 109 do Regimento do Senado Federal. As decisões deliberativas nas Comissões serão
tomadas com presença nominal e maioria de votos, presente a maioria de seus membros.

Assim, faço um apelo aos Srs. Líderes para que convoquem seus liderados, a fim de
realizarmos a votação na próxima quinta-feira, às 10 horas.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 9º reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação da matéria constante da Pauta nº 14/2003.

Expediente.
Expediente de 27 de maio, da Senadora Heloísa Helena, justificando ausência às reuniões

realizadas nos dias 13 e 20 de maio.
Esclareço que foi indeferida a justificativa de falta do dia 13 de maio, em virtude do não-

cumprimento do prazo estabelecido no art. 11 do Regimento Interno da Comissão.
Ofício nº 29, de 29 de maio, da Deputada Elaine Costa, justificando ausência nos dias 2 e 7

de junho, por estar em missão oficial.
Ofício nº 50, de 5 de junho, do Deputado Helenildo Ribeiro, justificando ausência nos dias 3

e 4 de junho, por estar de licença média.
Ofício nº 258, de 30 de maio, da Senadora Lúcia Vânia, justificando ausência no dia 29 de

maio, por estar presidindo outra Comissão.
Ofício nº 51, de 5 de junho, do Deputado Machado, justificando ausência no dia 3 de junho,

por estar participando de outra reunião.
Ofício nº 255, de 5 de junho, do Deputado Neuton Lima, justificando ausência no dia 3 de

junho, por estar em outra audiência.
Ofício nº 288, de 6 de junho, do Senador Mozarildo Cavalcanti, justificando ausência no

período de 9 a 12 de junho.
Ofício nº 303, de 9 de junho, justificando ausência da Senadora Serys Slhessarenko no

período de 9 a 12 de junho.
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Ofício nº 68, de 10 de junho, do Deputado Rogério Teófilo, justificando ausência em face de
compromissos assumidos anteriormente.

Expedientes encaminhando indicação para o Colegiado de Representantes das Lideranças
Partidárias com assento na Comissão.

Ofício nº 489, datado de 29 de abril e recebido  na Comissão em 4 de junho, do Deputado
Pedro Henry, Líder do PP, indicando o Deputado Roberto Balestra.

Ofício nº 39, datado de 21 de maio, cuja cópia foi recebida na Comissão em 11 de junho, do
Senador Tião Viana, Líder do PT, indicando o Senador Roberto Saturnino, em substituição à
Senadora Serys Slhessarenko.

Expedientes diversos.
Ofício nº 160, de 28 de maio, do Deputado Wagner Lago, solicitando a retirada da Emenda

nº 1.527, de sua autoria, apresentada ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004.
Ofício nº 202, de 29 de maio, do Deputado Milton Monti, Vice-Líder do PL, em que

encaminha cópia da ata da qual consta sua eleição como coordenador-geral da bancada do Estado
de São Paulo.

Expediente encaminhando indicações para o Comitê de Acompanhamento da Fiscalização
da Execução Financeira e Orçamentária.

Ofício nº 549, de 3 de junho, do Líder do PFL, Deputado José Carlos Aleluia, indicando o
Deputado Pauderney Avelino, do PFL do Amazonas, em substituição ao Deputado Pedro Fernandes.

Correspondência externa recebida.
Ofício nº 1.135, de 23 de maio, da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa, em

que informa sobre o Curso de Gestão de Recursos de Defesa.
Expediente encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Valmir

Campelo.
Aviso nº 658-GP, de 30 de maio, que encaminha informações sobre o acompanhamento

físico-financeiro da execução dos contratos referentes aos Decretos Legislativos do Congresso
Nacional de nºs 65, de 18 de novembro de 2002; 66, 67, 69 a 74 e 76, de 25 de novembro de 2002;
79 e 80, de 29 de novembro de 2002, e 81, 87, 88, 91 a 94, 96 e 97, de 20 de dezembro de 2002.

Avisos/SGS, de 28 de maio, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Valmir Campelo.

Avisos/SGS, de 28 de maio, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Valmir Campelo.

Aviso nº 813 (Acórdão nº 603/2003): auditoria nas obras de reforma e modernização do
Bloco “A” do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília.

Aviso nº 830 (Acórdão nº 602/2003): auditoria nas obras de despoluição da Lagoa da
Jansen, em São Luís do Maranhão.

Aviso nº 834 (Acórdão nº 584/2003): auditoria nas obras de segunda etapa da Adutora do
São Francisco, no Estado de Sergipe.

Aviso nº 836 (Acórdão nº 587/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários na BR-101, no Estado do Rio Grande do Sul.

Aviso nº 874 (Acórdão nº 583/2003): auditoria nas obras de ade quação de trechos
rodoviários no Corredor São Francisco, abrangendo a restauração e a duplicação da BR-101/SE,
entre a divisa AL/SE e a divisa SE/BA, em trecho de 206,1 quilômetros.

Aviso nº 875 (Acórdão nº 591/2002): auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários no Corredor MERCOSUL — construção de trechos rodoviários no Estado do Paraná —
pavimentação da BR-476/PR, trecho Adrianópolis—Bocaiúva do Sul.

Aviso nº 877 (Acórdão nº 592/2003): auditoria nas obras de melhoria das instalações do
Porto de Natal, no Rio Grande do Norte.

Aviso nº 878 (Acórdão nº 593/2003): auditoria na obra de recuperação da infra-estrutura
portuária no Porto de Santos.

Aviso nº 881 (Acórdão nº 596/2003) : auditoria nas obras de construção do trecho da BR-
487, entre Porto Camargo e Campo Mourão — construção de trechos rodoviários no Corredor
MERCOSUL.
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Aviso nº 889 (Acórdão nº 600/2003): auditoria na Companhia Pernambucana de
Saneamento — COMMPESA — construção e recuperação de obras de infra-estrutura hídrica;
construção da Adutora Pirapama, no Estado de Pernambuco.

Aviso nº 900 (Acórdão nº 590/2003): auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários no Corredor MERCOSUL — construção de contornos/acessos em rodovias federais no
Estado de Santa Catarina.

Aviso nº 902 (Acórdão nº 597/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários no Corredor Oeste-Norte

Avisos de 4 de junho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Valmir Campelo.

Aviso nº 970 (Acórdão nº 639/2003): auditoria nas obras de implantação do Perímetro de
Irrigação do Rio Bálsamo, no Estado de Alagoas.

Aviso nº 972 (Acórdão nº 644/2003): auditoria na obra de despoluição da Lagoa da Jansen,
em São Luís do Maranhão (obra constante do Quadro VII da lei orçamentária para 2003).

Aviso nº 978 (Acórdão nº 631/2003): auditoria nas obras de recuperação do sistema de
trens urbanos de Salvador, no trecho Calçada—Paripe.

Aviso nº 980 (Acórdão nº 632/2003): auditoria nas obras de construção do edifício da
Delegacia Regional do Banco Central do Brasil em Curitiba, no Estado do Paraná.

Aviso nº 981 (Acórdão nº 634/2003): auditoria nas obras de adequação de contornos
rodoviários na BR-116, em Curitiba, Contorno Leste, no Estado do Paraná.

Aviso nº 983 (Acórdão nº 635/2003): auditoria nas obras de restauração de rodovias
federais no Estado do Paraná.

Aviso nº 985 (Acórdão nº 636/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários na BR-101, no Estado de Santa Catarina, Palhoça/SC—divisa SC/RS — duplicação
com restauração. Obra constante do Quadro VII da Lei Orçamentária para 2003.

Aviso nº 986 (Acórdão nº 638/2003): auditoria nas obras de pavimentação de rodovias no
Estado de Mato Grosso.

Aviso nº 990 (Acórdão nº 640/2003): auditoria no Programa de Construção e Recuperação
de Obras de Infra-Estrutura Hídrica — construção do Sistema de Abastecimento de Água Pão de
Açúcar/Olho D’Água das Flores/AL.

Aviso nº 992 (Acórdão nº 641/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários na BR-230, no Estado da Paraíba.

Aviso nº 993 (Acórdão nº 642/2002): auditoria nas obras de construção, ampliação,
recuperação e melhoria da infra-estrutura dos campi das universidades estaduais da Bahia.

Aviso nº 995 (Acórdão nº 643/2003): auditoria nas obras complementares no Complexo do
PRODASEN — Senado Federal.

Expedientes encaminhando Relatório de Gestão Fiscal, em atendimento ao disposto nos
arts. 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 5º da Lei nº 10.028, de 2000, referente ao
primeiro quadrimestre de 2003, dos seguintes órgãos: Tribunal Superior do Trabalho; Tribunais
Regionais do Trabalhos das seguintes regiões — 1ª, 2ª, 3ª, 9ª, 13ª, 17ª, 18ª, 20ª, 21ª, 24ª ; Tribunal
Superior Eleitoral; Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes Estados — Acre, Ceará, Espírito
Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Roraima, São Paulo, Sergipe ; Senado Federal.

Avisos nºs 879 e 880 (Acórdãos nºs 594 e 595/2003): auditoria nas obras de implantação da
Avenida Perimetral Portuária, no Porto de Santos/SP.

Aviso nº 895 (Acórdão nº 586/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos da BR-
153 entre Aparecida de Goiânia e Itumbiara/GO.

Aviso nº 897 (Acórdão nº 588/2003): auditoria nas obras de construção de implantação de
hidrovias no Corredor Araguaia-Tocantins.

Aviso nº 899 (Acórdão nº 589/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários na BR-060, no Estado de Goiás — Divisa DF — entroncamento BR-153/GO.

Tendo-se completado o quorum no Senado Federal, passaremos à apreciação das atas das
seguintes reuniões: 8ª Reunião Ordinária, realizada em 27 e 29 de maio de 2003, e 4ª Reunião de
Audiência Pública, realizada em 3 de junho de 2003.
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Havendo concordância do Plenário, fica liberada a leitura das atas, por terem sido
distribuídas antecipadamente.

Não havendo discussão e conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 9º do Regulamento
Interno desta Comissão, declaro as atas aprovadas.

Ordem do Dia.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, solicito inclusão na Ordem do Dia

de hoje do item Extrapauta nº 3: o Projeto de Lei nº 7, de 2003, que abre crédito aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tão logo termine a apresentação da
Ordem do Dia, colocaremos em votação.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Apreciação do relatório apresentado ao

seguinte aviso:
Item 1. Aviso nº 005/2003-CN, que encaminha ao Congresso Nacional cópia dos Acórdãos

nºs 268 e 269, de 2003 -TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que os
fundamentam, referente à auditoria nas obras de conservação preventiva, rotineira e emergencial
de rodovias em Mato Grosso e auditoria nas obras de restauração de rodovias federais em Mato
Grosso.

Relator: Deputado Wellington Roberto.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é pela autorização da execução da obra, na forma do projeto de decreto legislativo

apresentado.
Informo que a matéria está retornando à pauta para votação nominal em cada Casa, em

cumprimento ao disposto no art. 109 do Regimento Interno do Senado Federal, que leio a seguir:
“Art. 109. As deliberações terminativas nas Comissões serão tomadas pelo processo nominal

e maioria de votos, presente a maioria de seus membros”.
Como é evidente que não há quorum suficiente em plenário, a matéria sai de pauta.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pois não,

Sr. Deputado.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - A LDO de 2003 diz que a votação dos Avisos do TCU

tem caráter terminativo. O art. 109 do Regimento Interno do Senado Federal diz que, nessas
condições, a votação terá de ser nominal. Como estamos com problema de quorum para votação
nominal, encaminhei à Mesa projeto de resolução que altera esse dispositivo para que a votação em
caso terminativo seja simbólica. A matéria encontra-se com a Mesa. Trata-se de item extrapauta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tão logo seja votado o requerimento do
Deputado Gilmar Machado, o requerimento de V.Exa. será apresentado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Não entendi.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tão logo seja votado o item extrapauta

solicitado pelo Deputado Gilmar Machado, passarei à votação do requerimento de V.Exa.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - O.K.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Requerimento para inclusão na pauta

do parecer apresentado ao Projeto de Lei nº 7, de 2003, que abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito
especial no valor de 675 milhões, 827 mil, 380 reais, para os fins que especifica, e dá outras
providências.

O requerimento está em discussão. (Pausa.) Não havendo quem queira discutir, a discussão
está encerrada.

O requerimento está em votação na Câmara dos Deputados. Os Srs. Deputados que o
aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.
O requerimento está em votação no Senado Federal. Os Srs. Senadores que o aprovam

permaneçam como estão. (Pausa.)
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Aprovado no Senado Federal.
Passaremos à apreciação do Item Extrapauta nº 03.
Apreciação do parecer apresentado ao Projeto de Lei nº 7, de 2003, que abre aos

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, crédito especial no valor de 675 milhões, 827 mil, 380 reais, para os fins que
especifica, e dá outras providências.

Relator: Deputado Ricardo Barros.
Foi apresentada uma emenda ao projeto.
O voto é pelo desmembramento do projeto, na forma dos substitutivos apresentados.
A matéria está em discussão.
Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente , Srs. colegas, não obstante o que

indica a ementa, já lida pelo Sr. Presidente, este projeto de crédito especial extravasa o conteúdo
típico dos créditos adicionais ao propor, de forma inusitada, também a modificação do texto da lei
orçamentária, ao dispor sobre alterações nos limites e especificações estabelecidos na Lei
Orçamentária Anual — LOA em vigor, Lei nº 10.640, de 2003 (em seu Anexo VI), no que tange às
autorizações para despesas com pessoal (criação de cargos e concessão de benefícios).
Caracterizamos a iniciativa como inusitada por 3 razões: primeira, porque, nos termos do que
dispõe a Constituição Federal, em seu art. 169, § 1º, tal autorização deve ser dada de maneira
específica pela Lei de Diretrizes Orçamentárias; segunda, porque o fato de a Lei de Diretrizes
Orçamentárias — LDO vigente ter, de modo discutível, delegado, por seu art. 77, à lei orçamentária
anual o detalhamento de tais autorizações por intermédio de anexo específico não significa
automática autorização para a posterior modificação desse anexo, vez que o ato de delegação se
restringe às autorizações constantes de anexo específico sem estendê-lo às modificações
posteriores; terceira, porque tal autorização, ainda que entendida legítima, deve ser buscada não
por meio de crédito especial — que tem finalidade específica na ordem jurídica vigente (incluir
dotações) —, mas, sim, por projeto de lei ordinária especificamente orientado para mudança do
texto da lei orçamentária anual, uma vez que o Anexo VI é instrumento de detalhamento desta, ou
seja, orientado para fixar disposições normativas e não a explicitação de dotações.

Conforme assinalamos, a LDO delegou à LOA o atendimento ao dispositivo constitucional
anteriormente referido por meio de anexo específico com tais autorizações. Apontamos que isso nos
parece questionável, por achá-lo impróprio, em conflito com o que estabelece o art. 165, § 8º, da
Constituição Federal, que exclui, de forma clara e peremptória, das LOAS as matérias estranhas
que não sejam relacionadas ou com previsão de receita ou com fixação de despesa, excetuando
apenas as autorizações para abertura de créditos suplementares e as contratações de operações de
crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Portanto, ainda que admitida como
legítima a delegação feita pela LDO, mesmo porque esta já foi implementada com a concordância do
Legislativo e do Executivo, sem recursos ao Judiciário, isso não quer dizer que a utilização de
crédito especial para a modificação do Anexo VI seja o procedimento correto.

O projeto enviado pelo Sr. Presidente da República pretende num só ato obter 3 efeitos
distintos: primeiro, alteração do Quadro VI da Lei nº 10.640, de 2003, com a definição do limite de
675 milhões, 827 mil, 380 reais, destinados à concessão de vantagem pecuniária individual, no
valor de R$59,87, a todos os servidores públicos federais, ativos e inativos, e aos pensionistas;
segundo, elevação do número de vagas para admissão de pessoal de nível superior e intermediário
no âmbito do Poder Executivo, relativamente à área de seguridade social, passando de 4.200 para
4.800 vagas no INSS; terceiro, autorização, por meio de crédito especial, para realização das
despesas.

De outra parte, cumpre-nos informar que o presente projeto de lei, além de conflitar com as
normas da Lei Complementar nº 95, de 1998, que orienta no sentido de que matérias distintas
sejam tratadas por projetos específicos, contraria também o disposto na LDO para 2003, em seu
art. 61, § 7º, que estabelece que os créditos adicionais destinados a despesa de pessoal e encargos
sociais devam ser encaminhados ao Congresso Nacional por intermédio de projetos de lei
específicos e exclusivamente para essa finalidade.

Em que pese aos argumentos acima discorridos, é necessário considerar que a atual lei
orçamentária já contempla em seu texto tais imperfeições, o que, de certo modo, propicia a
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ocorrência de novas, embora se deva atuar no sentido do mais estrito acatamento às disposições
constitucionais. Cabe-nos objetivar a retificação possível, tornando o projeto de lei factível de
acolhimento, apesar de discordar, em tese, da associação, em diplomas legais comuns, de matérias
díspares, que, em nosso entender, afronta toda a sistemática adotada pelo Direito Financeiro, e que
foi revalidada pela Carta de 1988, no que tange ao processo orçamentário. Dessa forma, propomos
o desmembramento do projeto de lei em 2 projetos autônomos, na forma dos substitutivos
apresentados, solicitando a devida atenção desta Comissão para que no futuro proposições como
esta constem ou sejam abjeto apenas de leis de diretrizes orçamentárias.

Emendas.
No prazo regimental, nesta Comissão, foi apresentada uma emenda, de autoria do Deputado

Anivaldo Vale, objetivando separar em projeto autônomo os arts. 3º, 4º e 5º do presente projeto de
lei.

Somos pela aprovação da emenda, entendendo ser esta a forma factível de dirimir a questão
à luz do estabelecido pela conjugação do art. 166, caput, da Constituição Federal, com o art. 151 do
Regimento Comum do Congresso Nacional, Resolução nº 1, de 1970.

Voto.
Desse modo, somos pelo desmembramento do Projeto de Lei nº 7, de 2003, constituindo 2

projetos autônomos, na forma dos substitutivos apresentados, passando o Projeto de Lei nº 7 a
dispor apenas sobre o crédito adicional e o Projeto de Lei nº 7-A a conter a alteração do Quadro VI
da Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003.

Este é o voto. Gostaríamos de obter a apreciação da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão o parecer do

eminente Relator, que é pelo desmembramento do projeto em 2 outros, conforme apresentado.
Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero apenas cumprimentar o

Deputado Ricardo Barros pelo parecer apresentado. Concordamos com o desmembramento, que
está correto. Vamos votar favoravelmente a ele.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Amir Lando.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, em primeiro

lugar, quero parabenizar o Deputado Ricardo Barros, que fez um ajuste técnico. Procedem
inteiramente as ponderações feitas por S.Exa. no brilhante parecer. Juridicamente está correta a
proposta de desmembramento.

 Por isso, o Governo recomenda a aprovação dos substitutivos, ou seja, das duas
proposições: Projetos de Lei nºs 7 e 7-A, de 2003.

A proposta atende plenamente ao objetivo da matéria, que a nada mais visa além de dar
suporte ao aumento de pessoal e à bonificação estabelecida por lei, já em tramitação na Câmara
dos Deputados. Para dar curso e efetividade a ela, tais recursos são indispensáveis.

Nesse sentido, o Governo se pronuncia favoravelmente ao parecer e pela aprovação de
ambos os projetos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão o parecer.
Não havendo mais quem queira discutir, passaremos à votação.
Em votação o parecer na Câmara dos Deputados. Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação o parecer no Senado Federal. Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam

como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Requerimento, de autoria do Deputado Júlio Cesar, para inclusão na pauta do projeto de

resolução que altera o art. 43 da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional.
O requerimento está em discussão.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Gostaria de fazer a leitura e a justificação do projeto,

uma vez que ele foi apresentado ontem...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, agora estamos

discutindo apenas a inclusão. Em seguida será a votação.
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O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Está certo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os Srs. Deputados que aprovam a

inclusão na pauta do item extrapauta permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.(Pausa.)
Aprovada no Senado Federal.
Passaremos à análise de minuta de projeto de resolução que altera o art. 43 da Resolução nº

1, de 2001, do Congresso Nacional.
A matéria está em discussão.
Com a palavra o Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, trata-se de

projeto de resolução que altera o art. 43 da Resolução nº, de 2001, do Congresso Nacional.
A proposição está assim redigida:

“Art. 1º. O art. 43 da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso
Nacional, passa a ter a seguinte redação:

‘Art. 43. A aprovação pela Comissão de parecer que conclui pela
apresentação de projeto de decreto legislativo autorizando a execução
de dotações constantes na lei orçamentária anual sob condição
suspensiva, no caso de subtítulos, convênios, parcelas ou subtrechos
em que foram identificados indícios de irregularidades graves
levantados pelo TCU, dependerá de justificação quanto às medidas
saneadoras adotadas pelo órgão responsável e terá caráter terminativo,
salvo recurso ao Plenário do Congresso Nacional.

§ 1º O parecer a que se refere o caput será votado pelo processo
simbólico, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta
Resolução.

§ 2º O recurso para apreciação da matéria pelo Plenário do
Congresso Nacional deverá ser assinado por um décimo dos
representantes de cada Casa, e interposto no prazo de cinco dias úteis
a partir da publicação do avulso do Parecer da Comissão’.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Congresso Nacional, junho de 2003”.
O presente projeto visa a adequar a Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, às

necessidades de celeridade da execução orçamentária e financeira dos recursos federais sem retirar
a eficácia do mecanismo desenvolvido pelo próprio Poder Legislativo para controle das obras com
indícios de irregularidade há mais de 6 anos e que vem demonstrando ser de grande valia.

Indubitavelmente, a Comissão, como órgão técnico do Congresso Nacional em matéria
orçamentária, por força de disposição constitucional expressa, encontra-se plenamente capacitada
política e tecnicamente para apreciar, em caráter final, os Avisos encaminhados pelo Tribunal de
Contas da União, considerando saneadas ou não as obras constantes do Anexo de Obras com
Indícios de Irregularidade existente nas leis orçamentárias.

Cumpre ressaltar estar resguardada a faculdade, presente nos Regimentos das Casas, de
recurso ao Plenário do Congresso Nacional quando apresentado por um décimo dos senhores
membros de ambas as Casas.

Sr. Presidente, eu pediria, se aprovado, fosse o projeto incluído na pauta da sessão do
Congresso Nacional ainda hoje.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quero esclarecer ao Plenário que
estamos votando uma indicação...

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Indicação de minuta de projeto a ser encaminhada ao
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Exatamente. A minuta será objeto de
votação na primeira reunião do Congresso Nacional, como matéria de iniciativa da Comissão de
Orçamentos.

Em discussão a matéria.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

8

Com a palavra o Senador Amir Lando.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, queremos louvar a Comissão pela

iniciativa, sob a chancela do Deputado Júlio Cesar.
Trata-se de providência — parece-me — de ordem prática, que vai dar celeridade ao

processo. Sabemos das dificuldades que tem a Comissão em aprovar matérias dessa natureza em
votação nominal. Por isso, a Comissão verificou a necessidade de alterar a Resolução nº 1, de 2001,
do Congresso Nacional.

Estamos de acordo. Em nome do Governo, sugerimos a aprovação da proposta da Comissão,
de iniciativa do Deputado Júlio Cesar. Parabéns pela iniciativa! Nossa recomendação é a aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão a matéria.
Com a palavra o Deputado Welinton Fagundes.
O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Sr. Presidente, em nome do nosso partido, o

PL, também parabenizamos o Deputado Júlio Cesar pela iniciativa.
Entendemos que a proposta dará mais celeridade ao processo. Temos encontrado

dificuldades na Comissão: às vezes, quando há quorum na Câmara dos Deputados, não há no
Senado Federal, e vice-versa. Além do mais, a Comissão tem realmente condições técnicas de
apreciar a matéria de forma terminativa.

Portanto, também apoiamos a matéria. Temos certeza de que a medida contribuirá em
muito para a celeridade do processo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria continua em discussão.
Com a palavra o Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, também não poderia deixar de me

manifestar sobre a matéria.
Se existe algo a reivindicar, seria, primeiro, o atendimento ao princípio do Direito de

economia processual, que, em minha avaliação, tem tudo a ver com a matéria que estamos
apreciando, e, em segundo, a celeridade do processo.

Se conseguíssemos fazer com que todos os processos atendessem a esses 2 princípios do
Direito, tenho certeza de que poderíamos fazer justiça a tempo de atender à questão social.

Esta Comissão é diversa das outras, uma vez que — disto temos plena convicção — por ela
passa praticamente a vida econômica do País.

Quero parabenizar o Deputado Júlio Cesar pela iniciativa e afirmar que votamos
favoravelmente ao projeto com toda a tranqüilidade.
 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria continua em discussão.

Com a palavra o nobre Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, mesmo concordando com a

matéria, gostaria de apresentar uma sugestão.
O que temos visto na Casa é que às vezes o texto, por mais explícito que seja, ainda deixa

dúvidas. Por exemplo, no art. 43 da Resolução em exame:
“Art. 43. A aprovação pela Comissão de parecer que conclui pela

apresentação de projeto de decreto legislativo autorizando a execução
de dotações constantes na lei orçamentária anual sob condição
suspensiva, no caso de subtítulos, convênios, parcelas ou subtrechos
...”

Sugiro acrescentarmos a expressão “de obras ou serviços”. Por quê? Porque, na discussão,
alguém argumentará que não está escrito que se trata de obras e de serviços, e ficará a dúvida.

Muitas vezes, fazer o pessoal entender as coisas é difícil. Se não estiver bem escrito,
ninguém entende. No mais, está tudo certo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Sr. Relator tem a palavra.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Concordo plenamente. Fica mais explícito, mais claro.

De acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vai ser acrescida também a palavra

“contratos”.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Pediria também que fosse colocada a palavra

“contratos”.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação a matéria na Câmara dos
Deputados.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara dos Deputados.
Em votação a matéria no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada no Senado Federal.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, um esclarecimento, por favor. A

alteração proposta pelo Deputado foi incluída, não?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foi incluída.
Solicitamos às Lideranças e aos Srs. Parlamentares que façam gestão junto aos colegas para

que a matéria seja objeto de votação hoje ainda no Congresso Nacional.
Esgotada a pauta, declaro encerrada a reunião


