
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Primeira Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO M ISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,
REALIZADA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JUNHO DE 2003.

Aos vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e seis dias do mês de junho 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 nos 15, 16 e 17/2003.
Nesse período, foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares: Anivaldo
Vale, Antonio Carlos Mendes Thame, Arnon Bezerra, Benedito de Lira, Carlito Merss, Carlos
Melles, Cézar Silvestri, Claudio Cajado, Dr. Evilásio, Dr. Hélio, Dr. Rosinha, Edson Ezequiel,
Eduardo Sciarra, Eduardo Seabra, Elaine Costa, Elimar Máximo Damasceno, Geraldo Resende,
Gilberto Kassab, Gilberto Nascimento, Gilmar Machado, Helenildo Ribeiro, Herculano
Anghinetti, João Grandão, João Leão, João Magno, Jorge Bittar, José Borba, José Carlos Elias,
José Priante, Júlio Cesar, Lael Varella, Leonardo Mattos, Márcio Reinaldo Moreira, Mário
Heringer, Mauro Lopes, Milton Monti, Moreira Franco, Nárcio Rodrigues, Nelson Meurer,
Pauderney Avelino, Paulo Bernardo, Pedro Chaves, Pedro Novais, Professora Raquel Teixeira,
Rafael Guerra, Renato Casagrande, Ricardo Barros, Roberto Balestra, Sérgio Miranda, Vignatti,
Virgílio Guimarães, Wasny de Roure, Wellington Roberto e Zé Gerardo; - Senadores titulares:
César Borges, Delcídio Amaral, Duciomar Costa, Efraim Morais, Garibaldi Alves Filho, Geraldo
Mesquita Júnior, Gilberto Mestrinho, João Ribeiro, Jonas Pinheiro, Leomar Quintanilha, Lúcia
Vânia, Luiz Otávio, Magno Malta, Roberto Saturnino, Sérgio Cabral, Sérgio Guerra e Serys
Slhessarenko - Deputados suplentes: Agnaldo Muniz, Almir Moura, André Luiz, André
Zacharow, Arlindo Chinaglia, Carlos Nader, Dr. Benedito Dias, Eduardo Cunha, Eduardo
Gomes, Eduardo Valverde, Francisco Dornelles, Heleno Silva, Homero Barreto, Ildeu Araújo,
João Almeida, João Pizzolatti, José Pimentel, Josué Bengtson, Jovair Arantes, Kátia Abreu,
Laura Carneiro, Leonardo Monteiro, Manato, Marcelino Fraga, Neuton Lima, Paulo Afonso,
Paulo Rubem Santiago, Pedro Fernandes, Robson Tuma, Rogério Teófilo, Ronaldo Dimas, Silas
Brasileiro, Tarcísio Zimmermann, Telma de Souza, Vander Loubet e Welinton Fagundes -
Senadores suplentes: Amir Lando, Ana Júlia Carepa, Augusto Botelho, Eduardo Suplicy,
Heráclito Fortes, Romero Jucá, Romeu Tuma, Sibá Machado e Valdir Raupp. Registrou-se a
presença dos Deputados não membros, Coriolano Sales, Dr. Heleno, Paes Landim, Pompeo de
Mattos e Romeu Queiroz. O Deputado Machado justificou a ausência. Foi registrada a ausência
dos membros: - Deputados titulares: Ary Vanazzi, Félix Mendonça, Humberto Michiles,
Jackson Barreto, José Rocha, Olavo Calheiros, Osvaldo Coêlho e Rose de Freitas - Senadores
titulares: Álvaro Dias, Hélio Costa, Heloísa Helena, Mozarildo Cavalcanti e Reginaldo Duarte.
ABERTURA: Às quinze horas do dia vinte e quatro de junho, o Presidente declarou aberta a
reunião e informou que somente seria encerrada após a votação do Relatório apresentado ao
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004, constante da Pauta nº 17, tendo em vista
tratar-se da última semana de trabalhos da  Primeira Sessão Legislativa Ordinária do
Congresso Nacional. Em seguida, leu o disposto no art. 57, § 2º, da Constituição Federal:  “A
sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias.” Em virtude da inexistência de número regimental para deliberação na
representação do Senado Federal, o Presidente anunciou que não apreciaria as Atas naquele
momento e suspendeu a reunião. Antes, fez a convocação para as reuniões do dia 25 de junho,
nos seguintes horários: às 10 horas - reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças
Partidárias. Local: gabinete do Presidente da Comissão; e às 10h30min - continuação da 10ª
Reunião Ordinária para apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2004 e outras matérias constantes das Pautas nºs 15 e 16. Local: plenário
02 da Câmara dos Deputados. Às onze horas e quarenta e nove minutos do dia vinte e cinco do
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mesmo mês, o Presidente deu continuidade à reunião. Apreciação das Atas das seguintes
reuniões: 9ª Reunião Ordinária, realizada em 10 e 12 de junho de 2003; e 5ª Reunião de
Audiência Pública, realizada em 10 de junho de 2003. Havendo concordância do Plenário, foi
dispensada a leitura das Atas por terem sido distribuídas antecipadamente. Não houve
discussão. O Presidente declarou as Atas aprovadas, conforme o estabelecido na alínea “f” do
art. 9º do Regulamento Interno da Comissão.  EXPEDIENTE: O Deputado Pedro Novais fez a
leitura do expediente. Correspondência interna recebida: Expedientes encaminhando
justificativa de falta às reuniões da Comissão: 1) Ofício nº 256, de 05 de junho, do Deputado
Neuton Lima, justificando ausência nos dias 11 de março, 08, 15, 22 e 24 de abril. A
justificativa foi deferida pela Presidência em caráter excepcional. 2) Ofício nº 176, de 12 de
junho, da Senadora Heloísa Helena, justificando ausência às reuniões realizadas nos dias 27 de
maio, 4, 5, 10 e 12 de junho. A justificativa de falta referente o dia 27 de maio foi indeferida
pela Presidência, conforme o disposto no art. 11 do Regulamento Interno. 3) Ofício nº 57, de 16
de junho, do gabinete do Deputado Machado, justificando ausência no período de 16 a 18 de
junho por estar em missão oficial. 4) Ofício nº 307, de 17 de junho, do Senador Mozarildo
Cavalcanti, justificando ausência nos dias 17 e 18 de junho por estar em compromissos
político-partidários. 5) Expediente de 17 de junho, do Deputado João Correia, justificando
ausência nos dias 10 e 12 de junho por estar relatando projeto na Comissão de Finanças e
Tributação da Câmara dos Deputados. 6) Ofício nº 155, de 24 de junho, do Senador Sérgio
Guerra, justificando ausência à reunião do dia 24 de junho, por estar tratando de assuntos de
interesse do seu partido. 7) Ofício nº 146, de 24 de junho, do Deputado Leonardo Moura Vilela,
justificando ausência no dia 24 de junho, por estar participando do Seminário “Transgênicos e
a Sociedade Brasileira.” 8) Ofício nº 189, de 24 de junho, do gabinete do Senador Delcídio
Amaral, justificando ausência no dia 24 de junho, por estar cumprindo compromissos
partidários no Estado. - Expediente encaminhando indicação para o Colegiado de
Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão: . Ofício nº 137, de 16 de
junho, do Líder do PDT, Deputado Neiva Moreira, indicando o Deputado Dr. Hélio.
Correspondência externa recebida: 1) Aviso nº 244, de 20 de junho, do Ministro de Estado da
Fazenda Interino, Dr. Bernard Appy, encaminhando os documentos referentes às previsões de
despesas com subsídios e subvenções constantes do Relatório de Avaliação de Receitas e
Despesas, referente ao 1º bimestre de 2003. O Presidente informou que o referido documento
havia sido enviado à Comissão em resposta à solicitação contida no Requerimento de
Informação nº 07/2003, de autoria do Deputado Pauderney Avelino. Comunicou, ainda, que
cópia do Aviso havia sido encaminhada ao Deputado Pauderney Avelino em 24/06/2003. 2)
Relatório enviado através do correio eletrônico referente ao Precatório do Supremo Tribunal
Federal para o exercício de 2004. - Avisos/SGS, de 11 de junho, encaminhados pelo Presidente
do Tribunal de Contas da União, Ministro Valmir Campelo: 1) Aviso nº 975 (Acórdão nº
672/2003): auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários no Corredor
Leste – construção de trechos rodoviários no Estado do Espírito Santo. 2) Aviso nº 976 (Acórdão
nº 684/2003): auditoria realizada nas obras de construção de hospital em Itapipoca, no Ceará.
3) Aviso nº 1.031 (Acórdão nº 670/2003): auditoria realizada nas obras referentes ao Programa
de Modernização e adequação do sistema de produção da Refinaria Alberto Pasqualini, no Rio
Grande do Sul. 4) Aviso nº 1.032 (Acórdão nº 671/2003): auditoria realizada nas obras de
restauração de rodovias federais no Estado da Bahia. 5) Aviso nº 1.033 (Acórdão nº 673/2003):
auditoria realizada nas obras de duplicação de trechos rodoviários na BR-381 no Estado de São
Paulo – Divisa MG/SP – Entroncamento BR-116. 6) Aviso nº 1.034 (Acórdão nº 674/2003):
auditoria realizada nas obras de construção e pavimentação de rodovias federais no Estado de
Minas Gerais. 7) Aviso nº 1.036 (Acórdão nº 675/2003): auditoria realizada nas obras de
adequação de trechos rodoviários nas BR-101 e 376, entre Palhoça/SC e a divisa com o Estado
do Paraná. 8) Aviso nº 1.037 (Acórdão nº 677/2003): auditoria realizada nas obras de
construção da Eclusa de Lajeado no Rio Tocantins, no Estado do Tocantins. 9) Aviso nº 1.038
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(Acórdão nº 678/2003): auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários do
Corredor Nordeste – BR-330/PI – Bom Jesus – Divisa PI/MA. 10) Aviso nº 1.039 (Acórdão nº
679/2003): auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários no Corredor
Leste – BR-482/MG – Conselheiro Lafaiete (BR-040) - Piranga – Fervedouro. 11) Aviso nº 1.041
(Acórdão nº 680/2003): auditoria realizada nas obras de modernização e recuperação da infra-
estrutura física das Instituições Federais de Ensino Superior – Universidade Federal de
Uberlândia – UFU/MG. 12) Aviso nº 1.043 (Acórdão nº 683/2003): auditoria realizada nas
obras de construção de adequação do sistema viário dos municípios de Santos e São Vicente.
13) Aviso nº 1.049 (Acórdão nº 676/2003): auditoria realizada nas obras de restauração de
rodovias federais no Estado de Mato Grosso do Sul. - Aviso/SGS, de 12 de junho, encaminhado
pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Valmir Campelo: Aviso nº 1.054, que
encaminha o Relatório sobre as Contas do Governo da República do exercício de 2002 e os
Pareceres Prévios aprovados pelo Tribunal de Contas da União, referentes às Contas do Poder
Executivo, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça, da Justiça Federal, da Justiça Trabalhista, da Justiça Eleitoral,
da Justiça Militar, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Ministério
Público da União. Aviso/GP, de 13 de junho, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de
Contas da União, Ministro Valmir Campelo: . Aviso nº 841 (Acórdão nº 295/2003): Informa que
não há óbice à liberação de recursos para as obras de execução de serviços de terraplanagem,
pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte especiais e obras
complementares na Rodovia BR-163/MT. Aviso/GP, de 17 de junho, encaminhado pelo
Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Valmir Campelo: . Aviso nº 849 (Acórdão
nº 577/2003): Recurso interposto pelo DNIT contra a Decisão nº 1.217/2002-TCU. -
Expedientes encaminhando Relatório de Gestão Fiscal, em atendimento ao disposto nos artigos
54 e 55, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 5º da Lei nº 10.028/2000, referente ao 1º
quadrimestre de 2003, dos seguintes órgãos: - Tribunais Regionais do Trabalho das seguintes
Regiões: 2ª, 8ª, 15ª, 19ª e 22ª. - Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes Estados: Ceará,
Mato Grosso, Pernambuco e Rondônia. ORDEM DO DIA: O Deputado Pedro Novais solicitou
inversão da pauta, no sentido de que a Pauta nº 17 fosse apreciada preliminarmente. O
Deputado Pedro Chaves perguntou sobre a apreciação das matérias das Pautas nºs 15 e 16 e
foi-lhe respondido que seriam apreciadas posteriormente. Em votação, a proposta foi aprovada
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. AVISOS:
O Presidente reiterou o aviso dado anteriormente no sentido de que a reunião somente seria
encerrada após a votação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2004, constante da Pauta nº 17, em virtude de ser a última semana de
trabalhos da  Primeira Sessão Legislativa Ordinária do Congresso Nacional. Em seguida, leu o
disposto no art. 57, § 2º, da Constituição Federal:  “A sessão legislativa não será interrompida
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.” PAUTA Nº 17. Apreciação do
Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 002/2003-CN, que “Dispõe sobre as diretrizes para
a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá outras providências”. Relator: Deputado Paulo
Bernardo. Foram apresentadas 2.022 emendas. Voto: favorável, nos termos do Substitutivo
apresentado. O Deputado Pedro Novais solicitou a dispensa da leitura do Parecer por ter sido
distribuído antecipadamente. O Deputado Jorge Bittar solicitou que apenas os pontos mais
relevantes fossem apresentados pelo relator e foi atendido. O relator fez a apresentação dos
tópicos mais importantes do Parecer, ao tempo em que explicou ter sido realizada reunião com
o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão no dia 18
de junho, em que solicitou a apresentação de sugestões ao seu Parecer até o dia 20 do mesmo
mês. Em seguida, o relator leu o Adendo elaborado em conformidade com as sugestões
recebidas no prazo fixado, incluindo as alterações propostas na reunião do Colegiado realizada
naquela manhã. Às doze horas e vinte e cinco minutos, o Presidente anunciou o início da
discussão e a abertura de prazo para a apresentação de destaques. O Senador Geraldo
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Mesquita Júnior e o Deputado Eduardo Valverde comunicaram que apresentariam destaques.
Em discussão, usou da palavra o Deputado Jorge Bittar. Após, o Presidente informou que seria
rigoroso quanto ao prazo de três minutos a ser utilizado no debate e transferiu a palavra ao
Deputado Paes Landim. Em seguida, o Deputado Roberto Balestra solicitou ao relator que
prestasse esclarecimentos acerca do resultado da reunião do Colegiado de Representantes das
Lideranças Partidárias com assento na Comissão realizada naquela manhã. O relator fez uma
recapitulação das últimas reuniões do Colegiado: explicou que durante a reunião ocorrida no
dia dezoito daquele mês ficou acertado que receberia sugestões até o dia vinte . No dia vinte e
cinco, pela manhã, o Colegiado reuniu-se novamente para chegar ao consenso quanto à
apreciação do Adendo. Após a exposição do relator, o Deputado Roberto Balestra usou da
palavra para propor a não apresentação de destaques tendo em vista o acordo firmado entre os
Líderes. Nesse sentido, o Presidente solicitou que os Representantes das Lideranças
orientassem suas bancadas. O Deputado Pauderney Avelino manifestou-se contrário à proposta
do Deputado Roberto Balestra, ressaltando a inadmissibilidade de cerceamento ao direito de
apresentação de destaques. Acrescentou, ainda, que não havia tido acesso às modificações
constantes do Adendo elaborado em conformidade com as sugestões recebidas pelo Colegiado.
O Deputado Welinton Fagundes discutiu o assunto. Em seguida, o Presidente propôs que os
Representantes das Lideranças se pronunciassem a respeito do tema em questão.
Manifestaram-se favoravelmente os Deputados Carlito Merss e Roberto Saturnino, na qualidade
de Líderes do PT na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, respectivamente. A seguir, o
Deputado Welinton Fagundes  concordou em retirar os destaques de sua autoria.
Posicionaram-se a favor do acordo os Deputados Renato Casagrande, pelo PSB, Cezar Silvestri,
pelo PPS, e Sérgio Miranda, pelo PcdoB. O Deputado Pauderney Avelino solicitou ao relator
pronunciamento acerca de suas demandas, tendo sido atendido. O Presidente retomou a
condução do debate, passando a palavra aos Deputados Ricardo Barros, Wasny de Roure e
Claudio Cajado, que solicitou registro em ata sobre seu posicionamento no sentido de que o
Anexo de Metas constituísse parte integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004. O
Senador Sérgio Guerra solicitou esclarecimentos acerca do resultado da reunião do Colegiado
de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão realizada naquela
manhã. O Deputado Pauderney Avelino prestou os esclarecimentos ao Senador. Em seguida, o
Presidente propôs ao membros o início da votação do relatório, ressalvados os destaques, que
poderiam ser apreciados separadamente  no período da tarde daquele dia. O Deputado Anivaldo
Vale observou que o direito à apreciação dos destaques deveria ser preservado, a despeito da
existência do acordo. Em seguida, manifestou-se o Senador Amir Lando. O Deputado Virgílio
Guimarães teceu considerações sobre os destaques de sua autoria acerca de dotações relativas
ao processo eleitoral. Solicitou ao relator que os referidos destaques constassem como parte
integrante do acordo firmado pelo Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com
assento na Comissão. O Presidente informou que o pleito seria submetido ao Colegiado de
Líderes. Nesse momento, o Deputado Pauderney Avelino observou que durante a reunião
realizada naquela manhã os membros do Colegiado haviam discutido o assunto em questão, ao
tempo em que solicitou ao relator para pronunciar-se a respeito. Após, o Presidente informou
que os destaques apresentados pelo Deputado Virgílio Guimarães estavam acatados tendo em
vista o acolhimento pelo Colegiado de Líderes, e passou a palavra ao relator para a leitura das
alterações finais do Adendo elaborado em conformidade com as sugestões recebidas pelo
Colegiado. O Deputado Pauderney Avelino solicitou cópia do Adendo. Em seguida, o Presidente
anunciou o encaminhamento para votação do Parecer do relator com as modificações
decorrentes do Adendo, ressalvados os destaques. Usaram da palavra para encaminhar a
votação os seguintes Parlamentares: Deputado Pauderney Avelino, pela representação do PFL;
Deputado Anivaldo Vale e Senador Sérgio Guerra, pela representação do PSDB na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, respectivamente; Deputado Carlito Merss, pela representação
do PT; e Deputado Roberto Balestra, pela representação do PP.  Em votação, o Parecer do



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

5

relator com as alterações finais do Adendo elaborado em conformidade com as sugestões
recebidas pelo Colegiado, ressalvados os destaques, foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Às treze horas e cinqüenta e
três minutos, o Presidente suspendeu a reunião e convocou os membros para a continuação
dos trabalhos às dezessete horas daquele dia, com vistas à apreciação dos destaques. Às
dezessete horas e trinta e quatro minutos do mesmo dia, de acordo com o art. 8º da Resolução
nº 01 de 2001, do Congresso Nacional, o Deputado João Leão, no exercício da Presidência,
declarou reaberta a reunião suspendendo-a em seguida, em virtude da realização da Ordem do
Dia no Plenário da Câmara dos Deputados. Às vinte horas e trinta e três minutos, o Presidente
deu continuidade aos trabalhos. Em seguida, passou a palavra ao relator para proferir parecer
aos destaques apresentados. O relator deu parecer pela rejeição de todos os destaques. O
Deputado Carlito Merss apresentou proposta de votação dos destaques em globo. Os Deputados
Pauderney Avelino, Anivaldo Vale e Eduardo Cunha manifestaram-se contra. O Deputado Jorge
Bittar propôs que alguns dos destaques fossem apreciados separadamente e o restante em
globo. O Deputado Cezar Silvestri manifestou-se favorável à proposta. Não havendo consenso
no Plenário para votação dos destaques em globo, o Presidente iniciou o processo de chamada
nominal dos membros cujos destaques seriam analisados separadamente. Embora tendo
iniciado esse processo, o Plenário consensualmente decidiu adotar outra metodologia para
análise dos destaques. Em seguida, o relator  apresentou proposta no sentido de que todos os
destaques a emendas com o objetivo de criação do Anexo de Metas tivessem parecer pela
prejudicialidade. Debateram a proposta os Deputados Pauderney Avelino e José Priante. O
Presidente anunciou que esse assunto já havia sido abordado em reunião com o Colegiado de
Líderes com assento na Comissão. O Deputado Cláudio Cajado fez registro acerca do seu
posicionamento contrário à exclusão do Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2004. Em votação, a proposta foi aprovada contra os votos dos Deputados Pauderney
Avelino, Cláudio Cajado e Anivaldo Vale, na representação da Câmara dos Deputados e, por
unanimidade, na representação do Senado Federal. O Deputado Pauderney Avelino solicitou a
interrupção dos trabalhos para realização de reunião com o Colegiado de Líderes com o objetivo
de atingirem consenso acerca dos destaques. O Deputado José Priante discutiu o assunto.
Após, às vinte e uma horas e vinte e um minutos, a reunião foi suspensa. O Presidente deu
prosseguimento à reunião às vinte e duas horas e dezenove minutos do mesmo dia. Em
seguida, leu a lista dos destaques decorrente do acordo efetuado no Colegiado de
Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão. O Deputado Cláudio
Cajado solicitou a manutenção do destaque 137 e, logo após, solicitou a sua retirada. Os
Deputados João Grandão e Pauderney Avelino discutiram o assunto. Os Deputados José Borba
e Anivaldo Vale solicitaram que o acordo do Colegiado de Líderes referente aos destaques fosse
cumprido. A Professora Raquel Teixeira falou sobre o destaque 118, de sua autoria. O Senador
Sérgio Guerra e os Deputados Jorge Bittar e Sérgio Miranda solicitaram ao relator que o acordo
referente aos destaques  fosse mantido. A seguir, o Deputado José Priante apresentou proposta
no sentido de que os destaques do acordo fossem votados em bloco, que foi aprovada por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. I) Destaques
com parecer do relator pela aprovação conforme o acordo realizado no Colegiado de Líderes:
destaque 33, à emenda 185, do Deputado Eduardo Cunha; 38, à emenda 1.161, do Senador
Geraldo Mesquita Júnior; 104, à emenda 993, do Senador Leomar Quintanilha; Destaques 158
e 159, do Deputado Anivaldo Vale, às emendas 65 e 66, respectivamente; e nova redação para
as emendas dos seguintes destaques: 74, à emenda 1.692, do Deputado Ricardo Barros, 166, à
emenda 516, do Deputado José Priante e 168, à emenda 420, do Deputado José Borba. O
Presidente informou que a nova redação para os destaques 74, 166 e 168 foi resultado do
acordo realizado por todos os representantes das Lideranças Partidárias com assento na
Comissão. Em votação em globo, os destaques foram aprovados por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados  e do Senado Federal. II) Destaques apreciados
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separadamente: 1) Destaque 69, do Deputado Ricardo Barros, à emenda 1.681. O autor fez a
apresentação do destaque. O Deputado Anivaldo Vale manifestou-se favorável e o Deputado
Carlito Merss, contrário. O relator deu parecer  contrário. O Presidente informou que havia
anunciado o destaque nº 68 inicialmente e o autor havia apresentado o de nº 69. Em votação, o
destaque 69 foi rejeitado contra os votos dos Deputados Ricardo Barros e Anivaldo Vale na
representação da Câmara dos Deputados. Não foi apreciado na representação do Senado
Federal, em virtude do disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 2) Destaque 68, do
Deputado Ricardo Barros, à emenda 1.680. O autor fez a apresentação do destaque. O relator
deu parecer contrário. O Deputado Sérgio Miranda questionou a admissibilidade do destaque.
Os Deputados Anivaldo Vale e João Magno discutiram o assunto. O Deputado Jorge Bittar
solicitou esclarecimentos sobre a dúvida levantada pelo Deputado Sérgio Miranda, em virtude
do disposto no § 1º do art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal e não foi respondido pelo
Presidente. Em votação, o destaque foi rejeitado na representação da Câmara dos Deputados.
Não foi apreciado na representação do Senado Federal, em virtude do disposto no  § 1º do art.
43 do Regimento Comum. III) Destaques com parecer pela prejudicialidade por já terem sido
atendidos: 122, 187, 239, 153 e 154. O Presidente declarou prejudicados os referidos
destaques. IV) Destaques com parecer contrário do relator: Em votação em bloco, os demais
destaques  foram rejeitados na representação da Câmara dos Deputados. Não foram
apreciados na representação do Senado Federal, em virtude do disposto no § 1º do art. 43 do
Regimento Comum. Em seguida, o Deputado Ricardo Barros anunciou que, conforme o acordo
do Colegiado de Líderes, estava acertado que o destaque 33 não seria objeto do veto
presidencial. O Deputado Jorge Bittar apresentou questão de ordem no sentido de excluir do
Projeto de Lei nº 02/2003-CN os relatórios de avaliação da situação financeira e atuarial
previstos no inciso IV, § 2º, do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficando mantidas todas
as outras peças integrantes do referido Projeto. O Presidente deferiu a questão de ordem, tendo
em vista que o mesmo procedimento havia sido realizado no ano anterior. Às vinte e três horas
e treze minutos, o Presidente suspendeu os trabalhos e convocou sua continuação para o dia
seguinte, às dez horas, com vistas à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 15 e
16. A reunião foi reiniciada às dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis do mesmo mês.
Após o Presidente declarar inexistência de número regimental para deliberação, no recinto, o
Deputado Welinton Fagundes solicitou que a reunião fosse suspensa e reiniciada após a
realização da sessão do Congresso Nacional. O Parlamentar comunicou sua intenção em incluir
na pauta da referida sessão o Projeto de Resolução que “Altera o artigo 43 da Resolução nº 01,
de 2001, do Congresso Nacional”. O Presidente ressaltou que a sessão possivelmente seria
marcada para às dezenove horas e que após o seu término haveria dificuldade de
comparecimento efetivo dos membros na reunião da Comissão, embora já houvesse número
regimental no Livro de presença. Em seguida, a reunião foi suspensa. Às quatorze horas e
dezessete minutos do mesmo dia, de acordo com o art. 8º da Resolução nº 01 de 2001, do
Congresso Nacional, o Deputado Sérgio Miranda, no exercício da Presidência, declarou reaberta
a reunião. ENCERRAMENTO: Em virtude da realização, naquele momento, de sessão no
Plenário do Congresso Nacional para apreciação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2004, o Presidente em exercício encerrou a reunião. 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


