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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO M ISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,
REALIZADA NOS DIAS 26 E 28 DE AGOSTO DE 2003.

Aos vinte e seis e vinte e oito dias do mês de agosto 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, para apreciação da s matérias constantes das Pautas nos 21
e 22/2003. Nesse período, foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares:
Amauri Robledo Gasques, Anivaldo Vale, Antonio Carlos Mendes Thame, Carlito Merss, Carlos
Melles, Cézar Silvestri, Claudio Cajado, Dr. Evilásio, Dr. Rosinha, Edson Ezequiel, Eduardo Sciarra,
Eduardo Seabra, Elaine Costa, Félix Mendonça, Geraldo Resende, Gilberto Nascimento, Gilmar
Machado, Humberto Michiles, João Grandão, João Leão, Jorge Bittar, José Borba, José Carlos
Elias, José Chaves, José Priante, Júlio Cesar, Lael Varella, Leonardo Mattos, Machado, Marcelino
Fraga, Márcio Reinaldo Moreira, Mário Heringer, Mauro Lopes, Milton Monti, Nelson Meurer, Olavo
Calheiros, Pauderney Avelino, Pedro Chaves, Pedro Novais, Rafael Guerra, Renato Casagrande,
Ricardo Barros, Roberto Balestra, Rose de Freitas, Sérgio Miranda, Vignatti, Virgílio Guimarães,
Wasny de Roure, Wellington Roberto e Zé Gerardo; - Senadores titulares: Almeida Lima, César
Borges, Delcídio Amaral, Duciomar Costa, Geraldo Mesquita Júnior, Gilberto Mestrinho, Hélio
Costa, João Ribeiro, Jonas Pinheiro, Leomar Quintanilha, Lúcia Vânia, Luiz Otávio, Roberto
Saturnino, Romero Jucá e Sérgio Cabral; - Deputados suplentes: Agnaldo Muniz, Alberto
Goldman, Alex Canziani, André Luiz, André Zacharow, Antonio Cambraia, Arlindo Chinaglia, Carlos
Nader, Devanir Ribeiro, Dr. Benedito Dias, Eduardo Cunha, Eduardo Gomes, Eduardo Valverde,
Gonzaga Patriota, Homero Barreto, Ildeu Araujo, João Almeida, João Batista, João Tota, Jorge
Alberto, José Pimentel, Josué Bengtson, Leonardo Monteiro, Leonardo Vilela, Luiz Carreira,
Manato, Paulo Afonso, Paulo Rubem Santiago, Pedro Fernandes, Rogério Teófilo, Silas Brasileiro,
Tarcísio Zimmermann, Telma de Souza, Welinton Fagundes e Zezéu Ribeiro; - Senadores
suplentes: Aelton Freitas, Amir Lando, Augusto Botelho, Sibá Machado e Valdir Raupp. Registrou-
se a presença dos Deputados não-membros, Colbert Martins, Coriolano Sales, Elimar Máximo
Damasceno, Gastão Vieira, Paes Landim, Robson Tuma e Romeu Queiroz. O Senador Sérgio Guerra
justificou ausência. Foi registrada a ausência dos membros: - Deputados titulares: Arnon Bezerra,
Ary Vanazzi, Darcísio Perondi, Dr. Hélio, Gilberto Kassab, Helenildo Ribeiro, Herculano Anghinetti,
Jackson Barreto, João Magno, José Rocha, Nárcio Rodrigues, Osvaldo Coêlho, Paulo Bernardo e
Professora Raquel Teixeira; - Senadores titulares: Efraim Morais, Fernando Bezerra, Magno Malta,
Mozarildo Cavalcanti e Serys Slhessarenko.  ABERTURA: Às dezoito horas e vinte e cinco minutos
do dia vinte e seis de agosto, o Deputado Pedro Chaves, no exercício da Presidência conforme o
disposto no art. 8º da Resolução nº 01/2001-CN, deu início à reunião, suspendendo-a em seguida,
em face da  realização simultânea da ordem do dia no Plenário da Câmara dos Deputados. Às dez
horas e quatro minutos do dia vinte e oito do mesmo mês, o Presidente, Senador Gilberto
Mestrinho, reabriu a reunião e comunicou que ainda não havia quorum para deliberação na
representação do Senado Federal. Continuando, informou que passaria à leitura do expediente e
tão logo o quorum fosse atingido apreciaria as Atas e o Termo de Reunião constantes da pauta. O
Presidente solicitou ao Deputado Carlito Merss que lesse o expediente. EXPEDIENTE: -
Correspondência interna recebida: 1) Ofício de 1º de agosto, do Deputado Paulo Bernardo, na
qualidade de relator da LDO/2004, solicitando encaminhamento do pedido de retificação ao
Congresso Nacional, referente ao Projeto de Lei nº 02, de 2003-CN, que “dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da lei orçamentária para 2004 e dá outras providências”. 2) Ofício nº 547, de 06
de agosto, do Deputado Francisco Turra em que encaminha correspondência da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul referindo-se à alocação de recursos à Assistência
Técnica e Extensão Rural para inclusão no Plano Plurianual 2004/2007. 3) Ofício nº 86, de 19 de
agosto, do Deputado Wilson Santiago, solicitando retificação em emendas de sua autoria
apresentadas ao Projeto de Lei nº 23/2003-CN. Cópia desse Ofício havia sido encaminhada ao
relator do Projeto em questão, Senador João Ribeiro, em 21/08/2003. 4) Ofício-circular 02, de 21
de agosto, do Deputado João Paulo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados, informando da
apresentação do Programa Carta-Resposta, realizado no dia 22 de agosto, às 10 horas, no auditório
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do Espaço Cultural. 5) Ofício nº 1.090, de 26 de agosto, do Deputado Darcísio Perondi, em que
solicita a retirada do Requerimento nº 13/2003, constante da Pauta nº 22, de sua autoria, que
solicitava a convocação do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Dr. Guido Mantega,
para esclarecer a forma de elaboração do Orçamento da Saúde para o ano de 2004. O solicitante
esclareceu que o assunto havia sido abordado em reunião da Comissão de Seguridade Social e
Família da Câmara dos Deputados. O Requerimento nº 13/2003 foi retirado da pauta. - Expediente
encaminhando indicação para o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias na
Comissão: Ofício nº 97, de 13 de  agosto, do Deputado Enéas Ferreira Carneiro, indicando o
Deputado Amauri Robledo Gasques, como representante do PRONA. - Expedientes encaminhando
justificativa de falta às reuniões da Comissão: 1) Ofício nº 209, de 24 de junho, da Senadora
Heloísa Helena, justificando ausência às reuniões realizadas nos dias 24 de junho e 08 de julho. A
justificativa de falta foi indeferida pela Presidência, conforme o disposto no art. 11 do Regulamento
Interno. 2) Ofício nº 405, de 17 de julho, do Deputado Milton Monti, justificando ausência no dia 03
de julho. 3) Ofício nº 07, de 21 de julho, do Deputado Osvaldo Coêlho, justificando ausências nos
dias 06 de março a 29 de abril por motivo de licença médica; 07, 08, 15 e 22 de maio por estar em
viagem de missão oficial; e 9 de junho a 05 de agosto por motivo de licença médica. A solicitação foi
deferida excepcionalmente. 4) Ofício nº 214, de 22 de julho, e 219, de 05 de agosto, do gabinete do
Senador Delcídio Amaral, justificando ausência nos dias 22 de julho e 05 de agosto para
atendimento a compromissos político-partidários. 5) Ofício nº 43, de 22 de julho, do Deputado
Wellington Roberto, justificando ausência no dia 22 de julho para atendimento a compromissos
político-partidários. 6) Ofício nº 213, de 23 de julho, do gabinete do Senador Sérgio Guerra,
justificando ausência no dia 24 de julho para atendimento a compromissos político-partidários. 7)
Ofício nº 88, de 25 de julho, do gabinete da Deputada Laura Carneiro, justificando ausência no
período de 25 de julho a 03 de agosto, por estar em viagem de missão oficial. 8) Ofício nº 101, de 07
de agosto, do Deputado Zé Gerardo, justificando ausência no período de 06 a 13 de agosto, por
estar de licença médica. 9) Ofício nº 231, de 12 de agosto, do Senador Sérgio Guerra, justificando
ausência nos dias 13 e 14 de agosto por estar ausente de Brasília. 10) Ofício nº 201, de 18 de
agosto, do Deputado Leonardo Moura Vilela, justificando ausência no dia 19 de agosto, por estar
participando de compromissos partidários no Estado. 11) Ofício nº 298, de 20 de agosto, do
Senador Sérgio Cabral, justificando ausência no dia 21 de agosto, por estar cumprindo
compromissos políticos. 12) Ofício nº 130, de 21 de agosto, do Deputado Carlos Nader, justificando
ausência no dia 21 de agosto, por estar participando de outra reunião. 13) Ofício nº 293, de 21 de
agosto, do Deputado João Grandão, justificando ausência no dia 21 de agosto, por estar
participando de seminário em outro local. 14) Ofício nº 252, de 21 de agosto, do Senador Sérgio
Guerra, comunicando ausência no período de 22 de agosto a 02 de setembro, por estar em missão
a Taiwan. 15) Ofício nº 47, de 21 de agosto, do Deputado Júlio César, justificando ausência no dia
21 de agosto, por estar em reunião de outra Comissão. 16) Ofício nº 92, encaminhado via fax no
dia 22 de agosto, do Deputado José Chaves, justificando ausência no dia 21 de agosto, por estar
cumprindo compromissos assumidos anteriormente. 17) Ofício nº 236, de 25 de agosto, do Senador
Delcídio Amaral, justificando ausência no dia 26 de agosto, por estar cumprindo compromissos
assumidos no Estado. 18) Ofício nº 263, de 26 de agosto, do Deputado Geraldo Resende,
justificando ausência no dia 21 de agosto, por estar em outra reunião. - Correspondência externa
recebida: 1) Ofício nº 670/2003, de 14 de julho, da Secretaria de Controle Externo do Estado de
Pernambuco (SECEX/PE), encaminhando cópia do acórdão nº 750/2003-TCU-Plenário e de
relatório de inspeção referentes a obras de implantação de projetos de irrigação em Serra Talhada.
2) Ofício Circular nº 17, de 7 de julho, da Escola de Administração Fazendária – ESAF solicitando
colaboração no sentido de divulgar concurso de monografias em finanças públicas - “VIII Prêmio
Tesouro Nacional –2003”. 3) Ofício 1.305, de 7 de agosto, do Ministro dos Transportes, Anderson
Adauto, solicitando retificação de subtítulos constantes do Projeto de Lei nº 24/2003-CN,
referentes à Unidade Orçamentária 39252 – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes – DNIT. Cópia desse Ofício foi encaminhada ao relator do Projeto de Lei nº 24/2003-
CN, Deputado Pedro Novais, em 07/08/2003. 4) Ofício nº 206, de 18 de agosto, do Governador do
Estado de Roraima, Francisco Flamarion Portela, solicitando o remanejamento de recursos para o
Estado contidos no Projeto de Lei nº 24/2003-CN. Cópia desse Ofício foi encaminhada ao relator do
Projeto em questão, Deputado Pedro Novais, em 21/08/2003. 5) Ofício nº 915, de 22 de agosto, do
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Ministro de Estado do Controle e da Transparência, pertecente à Controladoria-Geral da União, Dr.
Waldir Pires, em que encaminha nota técnica sobre denúncia de eventuais irregularidades no
convênio celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente e a Prefeitura Municipal de Sobradinho, na
Bahia. - Avisos/SGS, de 16 de julho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:  1) Aviso nº 1.543 (Acórdão nº 901/2003): auditoria realizada nos
contratos de manutenção do complexo de geração de energia termonuclear de Angra, no Estado do
Rio de Janeiro. 2) Aviso nº 1.545 (Acórdão nº 902/2003): auditoria na execução de obras relativas
ao Programa de Trabalho “Reforço no Sistema de Transmissão na Área do Estado de Goiás e do
Distrito Federal” 3) Aviso nº 1.552 (Acórdão nº 904/2003): auditoria no Programa de Trabalho
“Apoio a Entidades de Ensino Superior não Federais”, em Brasília-DF. 4) Aviso nº 1.555 (Acórdão nº
907/2003): auditoria na obras de construção do Edifício Sede do Tribunal Superior Eleitoral-TSE,
em Brasília-DF. 5) Aviso nº 1.557 (Acórdão nº 908/2003): auditoria nas obras de construção do
Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, no município de Natal-RN. 6)
Aviso nº 1.564 (Acórdão nº 896/2003): auditoria nas obras de restauração de Rodovias Federais no
Estado do Rio de Janeiro.  7) Aviso nº 1.566 (Acórdão nº 897/2003): auditoria nas obras de
conservação preventiva, rotineira e emergencial de rodovias no Estado do Ceará. 8) Aviso nº 1.572
(Acórdão nº 900/2003): auditoria nas obras de construção da Adutora de Santa Cruz, no Estado do
Rio Grande do Norte.  - Avisos/SGS, de 16 de julho, do Tribunal de Contas da União, remetidos à
Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal para autuação e posterior encaminhamento à
Comissão na forma de Aviso do Congresso Nacional (AVN): 1) Aviso nº 1.542 (Acórdão nº
894/2003): auditoria nas obras de construção do Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco –
PROCAPE. 2) Aviso nº 1.547 (Acórdão nº 903/2003): auditoria nas obras de estabilização das
margens do Rio Sergipe em Aracaju (Molhes da Coroa do Meio e de Atalaia Nova). 3) Aviso nº 1.567
(Acórdão nº 898/2003): auditoria nas obras de ampliação e recuperação das instalações do Porto
de Vitória, no Estado do Espírito Santo. 4) Aviso nº 1.569 (Acórdão nº 899/2003): auditoria nas
obras de restauração das rodovias BR-101/ES (trecho Linhares – Divisa ES/BA, Km 0,0 – Km
149,0) e BR-259/ES (trechos: João Neiva - Colatina, Km 0,0 – Km 51,2; Colatina - Divisa ES/MG,
Km 59 – Km 108,6; e Variante Provisória de Maria das Graças). 5) Aviso nº 1.575 (Acórdão nº
909/2003): auditoria nas obras de adequação de contornos rodoviários no Corredor Leste – BR-
381/MG, em Coronel Fabriciano, no Estado de Minas Gerais. - Aviso/SGS, de 18 de julho,
encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Valmir Campelo: - Aviso nº
1.595 (Acórdão nº 1.146/2003): auditoria nas obras de construção de trechos rodoviários no
Corredor Sudeste – BR-359/MS -Trecho Coxim-Alcinópolis, no Estado do Mato Grosso do Sul. -
Avisos/SGS, de 23 de julho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Valmir Campelo: 1) Aviso nº 1.604 (Acórdão nº 938/2003): auditoria operacional no
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT) sobre a qualidade das obras
rodoviárias custeadas com recursos federais. 2) Aviso nº 1.613 (Acórdão nº 941/2003): auditoria
nas obras de complementação e melhoramento do Porto de Suape, no Estado de Pernambuco. 3)
Aviso nº 1.615 (Acórdão nº 942/2003): auditoria nas obras de construção da Sede Administrativa
da Agência Nacional de Àguas – ANA – no Distrito Federal. 4) Aviso nº 1.618 (Acórdão nº
943/2003): auditoria nas obras de construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Piauí, na
cidade de Teresina. 5) Aviso nº 1.621 (Acórdão nº 944/2003): auditoria nas obras de reforma do
edifício anexo do TRF da 1ª Região, em Brasília-DF. 6) Aviso nº 1.623 (Acórdão nº 945/2003):
auditoria nas obras de revitalização da infra-estrutura de centros urbanos de médio e grande porte
– revitalização da infra-estrutura em áreas urbanas da Capital (Zonas Norte e Oeste), em Natal/RN.
7)  Aviso nº 1.626 (Acórdão nº 947/2003): auditoria nas obras de conservação preventiva, rotineira
e emergencial de rodovias no Estado de São Paulo. 8) Aviso nº 1.632 (Acórdão nº 950/2003):
auditoria nas obras de conservação preventiva, rotineira e emergencial de rodovias no Estado do
Paraná. 9) Aviso nº 1.637 (Acórdão nº 965/2003): auditoria nas obras de implantação dos Juizados
Especiais Cíveis e criminais no Distrito Federal - reformas do Edifício Intercom. 10) Aviso nº 1.642
(Acórdão nº 952/2003): auditoria nas obras de implantação da Usina Termelétrica de Candiota III
(Fase C), com capacidade de 350MW, no Estado do Rio Grande do Sul. 11) Aviso nº 1.645 (Acórdão
nº 953/2003): auditoria nas obras de revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, em
Candiota, no Estado do Rio Grande do Sul. 12) Aviso nº 1.646 (Acórdão nº 954/2003): auditoria
nas obras de ampliação da capacidade da Nova Usina Termelétrica de Porto Alegre (Nutepa), de 24
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para 75MW. 13) Aviso nº 1.647 (Acórdão nº 955/2003): auditoria nas obras de implantação do
sistema de transmissão associado à UHE Luiz Gonzaga – Etapa II (15 Km de linha de transmissão
de 230 KV e cinco subestações com 300 MVA). 14) Aviso nº 1.648 (Acórdão nº 956/2003): auditoria
nas obras de reforma, ampliação e melhoria das instalações do Centro de Convenções de Brasília,
no Distrito Federal. 15) Aviso nº 1.654 (Acórdão nº 957/2003): auditoria nas obras do Aeroporto
Regional do Planalto Serrano, no município de Correia Pinto, no Estado de Santa Catarina. 16)
Aviso nº 1.661 (Acórdão nº 958/2003): auditoria nas obras do Aeroporto Regional Sul de Santa
Catarina, em Jaguaruna/SC. 17) Aviso nº 1.664 (Acórdão nº 959/2003): auditoria nas obras de
expansão do sistema de transmissão associado à UHE Tucuruí, no Estado do Maranhão (acréscimo
de aproximadamente 120 Km de linha de transmissão de 600MVA). 18) Aviso nº 1.665 (Acórdão nº
960/2003): auditoria nas obras de construção do Edifício-Sede da Promotoria da Defesa da
Infância e da Juventude do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT. 19) Aviso
nº 1.667 (Acórdão nº 961/2003): auditoria nas obras da construção de ponte sobre o Rio Cocó, no
acesso à CE-040, no município de Fortaleza/CE.  20) Aviso nº 1.678 (Acórdão nº 962/2003):
auditoria nas obras de expansão de sistema de transmissão de energia elétrica no Estado de Mato
Grosso. 21) - Avisos/SGS, de 23 de julho, do Tribunal de Contas da União, remetidos à Secretaria-
Geral da Mesa do Senado Federal para autuação e posterior encaminhamento à Comissão na forma
de Aviso do Congresso Nacional (AVN): 1) Aviso nº 1.627 (Acórdão nº 948/2003): auditoria na
Administração das Hidrovias do Tocantins e Araguaia – AHITAR, vinculada à Companhia Docas do
Pará – CDP. 2) Aviso nº 1.630 (Acórdão nº 949/2003): auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários na BR-317 no Estado do Amazonas – Boca do Acre – Divisa AM/AC. 3) Aviso nº 1.639
(Acórdão nº 966/2003): auditoria nas obras de construção do Hospital de Santo Antônio do
Descoberto, no Estado de Goiás. - Avisos/SGS, de 30 de julho, encaminhados pelo Presidente do
Tribunal de Contas da União, Ministro Valmir Campelo: 1) Aviso nº 1.696 (Acórdão nº 940/2003):
inspeção nas obras de construção de pontes em rodovias federais em Rondônia. 2) Aviso nº 1.722
(Acórdão nº 1.000/2003): auditoria nas obras de recuperação do Porto de Fortaleza, no Estado do
Ceará. 3) Aviso nº 1.724 (Acórdão nº 1.001/2003): auditoria nas obras de restauração de rodovias
federais no Estado do Ceará. 4) Aviso nº 1.728 (Acórdão nº 1.003/2003): auditoria nas obras civis
para aprofundamento do cais comercial do Porto de Fortaleza, no Estado do Ceará. 5)  Aviso nº
1.729 (Acórdão nº 1.004/2003): auditoria nas obras de dragagem de aprofundamento no Porto de
Fortaleza, no Estado do Ceará. 6) Aviso nº 1.730 (Acórdão nº 1.005/2003): auditoria nas obras de
construção de trechos rodoviários no Corredor São Francisco – BR-135/BA – Divisa PI/BA – Divisa
BA/MG. 7) Aviso nº 1.732 (Acórdão nº 1.006/2003): auditoria nas obras de conservação
preventiva, rotineira e emergencial de rodovias no Estado da Paraíba. 8) Aviso nº 1.733 (Acórdão nº
1.007/2003): auditoria nas obras de construção de trechos ferroviários no Corredor Nordeste –
construção e reconstrução do trecho ferroviário e ramal do Gesso – Ferrovia Transnordestina. 9)
Aviso nº 1.734 (Acórdão nº 1.008/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos rodoviários
no Corredor Leste – adequação de trechos rodoviários no Estado do Espírito Santo. 10) Aviso nº
1.735 (Acórdão nº 1.009/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos rodoviários na BR-
116 no Estado do Ceará – Fortaleza – Pacajus. 11) Aviso nº 1.737 (Acórdão nº 1.017/2003):
auditoria na Fundação Universidade de Brasília – FUB – obras de modernização e recuperação de
infra-estrutura física de universidades federais e hospitais de ensino. 12) Aviso nº 1.739 (Acórdão
nº 1.018/2003): auditoria nas obras de contenção enchentes – controle de enchentes – no Estado
do Amazonas. 13) Aviso nº 1.744 (Acórdão nº 1.020/2003): auditoria nas obras de implantação de
infra-estrutura esportiva para uso de comunidades carentes – construção e equipamento de
ginásios poliesportivos –, no Rio de Janeiro/RJ. 14) Aviso nº 1.758 e 1.761 (Acórdãos nºs 986 e
987/2003, respectivamente): recursos de revisão interpostos pelo Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas da União referentes a obras de construção do Fórum Trabalhista da cidade de
São Paulo/SP. 15) Aviso nº 1.765 (Acórdão nº 1.025/2003): representação formulada pelo
Sindicato da Guarda Portuária no Estado do Espírito Santo – SINDGUAPOR -, contra possíveis
irregularidades praticadas nas obras e serviços de implantação de terminal portuário para granéis
líquidos em Barra do Riacho, no Município de Aracruz/ES. 16) Aviso nº 1.768 (Acórdão nº
1.010/2003): auditoria nas obras de implantação da Usina Termonuclear de Angra III, de
1.309MW, no Estado do Rio de Janeiro. 17) Aviso nº 1.769 (Acórdão nº 1.011/2003): auditoria nas
obras de implantação de sistemas de transmissão de Cachoeira Paulista/SP a Adrianópolis/RJ, 3º
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circuito, com aproximadamente 177 Km de linha de transmissão em 500 KV, e subestações
associadas. 18) Aviso nº 1.770 (Acórdão nº 1.012/2003): auditoria nas obras de implantação do
ciclo combinado da UTE São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, com acréscimo de 193 MW. 19)
Aviso nº 1.771 (Acórdão nº 1.013/2003): auditoria nas obras de implantação do ciclo combinado da
UTE Roberto Silveira, em Campos, no Estado do Rio de Janeiro, com acréscimo de 80 MW. 20)
Aviso nº 1.772 (Acórdão nº 1.014/2003): auditoria nas obras de expansão do sistema de
transmissão Acre/Rondônia - acréscimo de aproximadamente 1.300 Km de linha de transmissão e
reforços de 1.963 MVA nas subestações associadas. 21) Aviso nº 1.773 (Acórdão nº 1.015/2003):
auditoria nas obras de revitalização do parque de geração térmica de energia elétrica da Companhia
Energética do Amazonas – CEAM, de 71,2 KW. 22) Aviso nº 1.774 (Acórdão nº 1.016/2003):
auditoria nas obras de modernização e recuperação da infra-estrutura física das instituições
federais de ensino superior e hospitais de ensino, no estado do Rio Grande do Norte. 23) Aviso nº
1.779 (Acórdão nº 995/2003): auditoria nas obras de reforma do edifício-sede da Seção Judiciária
da Justiça Federal no Rio de Janeiro/RJ. 24) Aviso nº 1.784 (Acórdão nº 996/2003): auditoria nas
obras de construção, ampliação e aparelhamento de estabelecimentos penais no estado de São
Paulo. 25) Aviso nº 1.786 (Acórdão nº 997/2003): auditoria nas obras de construção do edifício-
sede da Seção Judiciária da Justiça Federal em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais. 26)
Aviso nº 1.788 (Acórdão nº 998/2003): auditoria nas obras de ampliação do edifício-anexo à Seção
Judiciária da Justiça Federal em Manaus, no Estado do Amazonas. O Presidente solicitou a
interrupção da leitura do expediente para informar que o quorum para deliberação havia sido
atingido. Em seguida anunciou a apreciação das seguintes Atas e Termo: Ata da 11ª Reunião
Ordinária, realizada em 12, 13 e 14/08/2003;  Ata da 12ª Reunião Ordinária, realizada em
19/08/2003; e do Termo de Reunião nº 04/2003. O Presidente informou que havia sido feita
correção na página 01 da Ata da 11ª Reunião Ordinária. Havendo acordo, foi dispensada a leitura
das Atas e do Termo de Reunião. Não houve debate. O Presidente declarou as Atas e o Termo de
Reunião aprovados, conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 9º do Regulamento Interno da
Comissão. O Deputado Alberto Goldman teceu considerações sobre o Decreto de
Contingenciamento, sendo seguido pelos Deputados Anivaldo Vale e Sérgio Miranda. ORDEM DO
DIA: PAUTA Nº 21. O Presidente anunciou que as matérias a serem apreciadas na reunião foram
pinçadas das Pautas nºs 21 e 22  e consensualmente acatadas pelo Colegiado de Representantes
das Lideranças Partidárias com assento na Comissão, após reunião realizada no dia anterior. -
Apreciação dos Relatórios apresentados aos seguintes Projetos de Lei: Item 01 - Projeto de Lei nº
13/2003-CN, que ”Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Comunicações,
crédito suplementar no valor de R$ 6.181.787,00 (seis milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos
e oitenta e sete reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente ”. Relator:
Deputado Anivaldo Vale. Não foram apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto.
O Presidente informou que o Relatório havia sido apresentado na reunião anterior. Em votação, o
Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Item 02 - Projeto de Lei nº 17/2003-CN, que ”Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério das Cidades, crédito especial no valor de R$
24.770.920,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e setenta mil, novecentos e vinte reais), para os
fins que especifica”. Relator: Deputado Dr. Rosinha. Foram apresentadas 159 emendas. Voto:
Favorável, nos termos do Projeto. O relator apresentou o Parecer, informando que havia acatado
sugestões. O Deputado Pauderney Avelino discutiu a matéria. O Deputado Cláudio Cajado não
tendo sido esclarecido inicialmente, após manifestação do relator, informou haver sido atendido.
Posicionaram-se favoravelmente os Deputados Anivaldo Vale, Roberto Balestra, José Borba e Sérgio
Miranda. A discussão foi encerrada. Foram apresentados 45 destaques. Em votação, ressalvados os
destaques, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. O Presidente informou que o acordo firmado no Colegiado de
Líderes não incluía apresentação de destaques. O Deputado Pauderney Avelino concordou com o
Presidente. O relator deu parecer pela rejeição dos destaques. O Deputado Anivaldo Vale
manifestou-se favorável à rejeição dos destaques, porém solicitou o registro da apresentação dos
mesmos. Em votação em globo, os destaques foram rejeitados na representação da Câmara dos
Deputados. Não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o disposto no § 1º
do art. 43 do Regimento Comum. Item 03 - Projeto de Lei nº 18/2003-CN, que ”Abre ao
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Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Trabalho e Emprego, crédito especial no
valor de 139.900.000,00, para os fins que específica”. Relator: Deputado Jorge Bittar. Não foram
apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. Em virtude da ausência do relator,
o Deputado Carlito Merss fez a leitura do voto. Manifestaram-se favoráveis os Deputados Pauderney
Avelino, Cláudio Cajado, Eduardo Valverde, Anivaldo Vale e Roberto Balestra. Em votação, o
Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Item 04 - Projeto de Lei nº 19/2003-CN, que ”Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor global de R$ 54.028.297,00
(cinqüenta e quatro milhões, vinte e oito mil, duzentos e noventa e sete reais), em favor da
Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores, para reforço de dotações
consignadas na Lei Orçamentária vigente ”. Relator: Deputado Pedro Chaves. Foram apresentadas
02 emendas. Voto: Favorável, nos termos do Substitutivo apresentado. O relator apresentou o
Parecer. Posicionaram-se favoráveis os Deputados Pauderney Avelino e Anivaldo Vale. O Presidente
encerrou os debates. Foram apresentados 10 destaques, todos de autoria do Deputado Anivaldo
Vale. O Deputado Carlito Merss propôs a votação dos destaques em bloco. O relator deu parecer
favorável ao acolhimento dos destaques. Em votação em bloco, os destaques foram aprovados por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 05 -
Projeto de Lei nº 21/2003-CN, que ”Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
em favor dos Ministérios da Educação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, dos
Transportes e da Defesa, crédito especial no valor global de R$ 30.057.172,00 (trinta milhões,
cinqüenta e sete mil, cento e setenta e dois reais), para os fins que especifica”. Relator: Deputado
Pauderney Avelino. Foi apresentada 01 emenda, após publicação, retirada pelo autor. Voto:
Favorável, nos termos do Projeto. O relator leu o voto do seu Parecer. O Deputado Roberto Balestra
manifestou-se favorável. O debate foi encerrado. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 06 -
Projeto de Lei nº 27/2003-CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento, para 2003, em favor da
Caixa Econômica Federal - CEF, crédito especial no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), para os fins que especifica”. Relator: Deputado Cláudio Cajado. Foi apresentada 01 emenda.
Voto: Favorável, nos termos do Projeto. O relator leu o voto. O Deputado Anivaldo Vale discutiu o
assunto. A discussão foi encerrada. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade
nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 07 - Projeto de Lei nº
28/2003-CN, que ”Abre ao Orçamento de Investimento, para 2003, em favor da Caixa Econômica
Federal – CEF, crédito suplementar no valor total de R$ 55.600.000,00, para os fins que
específica”. Relator: Senador Luiz Otávio. Foi apresentada 01 emenda. Voto: Favorável, nos termos
do Projeto. Em virtude da ausência do relator, o Deputado Pedro Novais fez a leitura do voto. Às
onze horas e vinte e nove minutos, o Presidente transferiu a condução dos trabalhos ao Primeiro
Vice-Presidente, Deputado Pauderney Avelino, retomando-a às onze horas e trinta e dois minutos.
Iniciados os debates, os Deputados Anivaldo Vale, Colbert Martins, Pedro Chaves e Roberto
Balestra discutiram a matéria. A discussão foi encerrada. Em votação, o Parecer do relator foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Item 08 - 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, (TC nº 005.958/2002-9) e auditoria nas obras de restauração de
rodovias federais em Mato Grosso TC nº 006.835/2002-3)”. Relator: Deputado Wellington Roberto.
Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da execução, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo apresentado. O Presidente esclareceu que a matéria constava novamente da
pauta, pois deveria ter sido aprovada por votação nominal na época de sua apreciação pelo Plenário
da Comissão. Porém, em virtude da aprovação do Projeto de Resolução nº 03 /2003-CN no dia 14
de agosto de 2003 pelo Plenário do Congresso Nacional, a votação da matéria seria pelo processo
simbólico. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 10 - Aviso nº 007, de 2003-CN, que
“Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 313, de 2003-TCU (Plenário), bem como
dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao Relatório de levantamento de
auditoria realizado, no período de 09.05 a 27.06. 2002, nas obras de construção de trechos
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rodoviários no Corredor Oeste-Norte - BR - 163/PA - Divisa MT/PA - Santarém (TC nº
006.360/2002-9)”. Relator: Deputado Júlio César. Voto: Pelo arquivamento da matéria. O relator
fez a leitura do voto. O Deputado Roberto Balestra manifestou-se favorável. Em votação, o Parecer
do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Item 11 - Aviso nº 009/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia
do Acórdão nº 550, de 2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam, referente ao Levantamento de Auditoria realizado nas obras de construção do
Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe no Estado do Piauí (TC nº 004.076/2002-3)”. Relator:
Deputado Márcio Reinaldo Moreira.  Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da
execução, na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Em virtude da ausência do
relator, o Deputado Roberto Balestra fez a leitura do voto. Não houve debate. Em votação, o Parecer
do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Item 12 - Aviso nº 011/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia
do Acórdão nº 587, de 2003-TCU(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam referente ao Levantamento de Auditoria realizado nas obras de Adequação de
Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio Grande do Sul – Divisa SC/RS - Osório (TC nº
004.031/2003-0)”. Relator: Senador Duciomar Costa. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela
autorização da execução, na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Em virtude da
ausência do relator, o Deputado Carlito Merss fez a leitura do voto. Não houve debate. Em votação,
o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Item 13 - Aviso nº 026/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional
cópia do Acórdão nº 636 de 2003 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam referente ao Levantamento de Auditoria realizada nas obras relativas ao programa de
trabalho de Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101, no Estado de Santa Catarina,
Palhoça/SC- Divisa SC/RS (duplicação com restauração) (TC nº 006.516/2003-0)”. Relator:
Senador Sérgio Guerra. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da execução, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Em virtude da ausência do relator, o
Deputado Carlito Merss fez a leitura do voto. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Item 16 - Aviso nº 029/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
675, de 2003 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam
referente ao levantamento de auditoria realizado nas obras de adequação de trechos rodoviários
nas BR 101 e 376, entre Palhoça/SC e a divisa com o Estado do Paraná (TC nº 005.540/2003-0)”.
Relator: Senador Sérgio Guerra. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da
execução, na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Em virtude da ausência do
relator, o Deputado Carlito Merss fez a leitura do voto. Não houve debate. Em votação, o Parecer do
relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Item 18 - Aviso nº 081/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da
Decisão nº 822, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a
fundamentam, referente ao levantamento de auditoria realizado nas obras de construção das
eclusas do Rio Tocantins, em conseqüência da Barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no
Estado do Pará (TC nº 004.068/2002-1)”. Relator: Deputado Olavo Calheiros. Não foram
apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da execução, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo apresentado. Em virtude da ausência do relator, o Deputado José Priante fez a leitura
do voto. O Deputado Alberto Goldman formulou questionamento sobre o Relatório e o Deputado
José Priante respondeu. A discussão foi finalizada. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 19 -
Aviso nº 092-012/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional relação das obras nas quais
foram registrados indícios de irregularidades graves no decorrer das fiscalizações realizadas pelo
Tribunal no exercício de 2002.” e o Aviso nº 103/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional cópia da Decisão nº 1147, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, referente a Auditoria realizada na construção da adutora do Italuís no
Estado do Maranhão - Sistema produtor do Itapecuru (TC nº 004.920/2001-9)“. Relator: Deputado
Anivaldo Vale. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pelo arquivamento da matéria. O relator
apresentou o Parecer. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por
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unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 20 - Aviso
nº 092-017/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional relação das obras nas quais foram
registrados indícios de irregularidades graves no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal
no exercício de 2002”. Relator: Deputado José Borba. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela
autorização da execução na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Em virtude da
ausência do relator, o Deputado Pedro Chaves fez a leitura do voto. Tendo sido detectada
incorreção na distribuição do Relatório, os Deputados Alberto Goldman e Dr. Rosinha solicitaram o
adiamento da apreciação da matéria. O Presidente concordou. Item 22 - Relatório para
Adequação do Regulamento Interno à Resolução nº 01/2001-CN. Relator: Deputado Pedro
Novais. Voto: Favorável, nos termos do Projeto de Adequação apresentado. O relator apresentou a
matéria. O Senador Roberto Saturnino propôs alterações e foi atendido pelo relator. Em votação, o
Projeto de Adequação com as sugestões do Senador Roberto Saturnino foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 23 -
Mensagem nº 59/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos dos artigos XXIV
e 49, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 56 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio
de 2000, as contas do Governo Federal e do Ministério Público da União relativas ao exercício
financeiro de 2001”; Ofício nº 01/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional em
atendimento ao que determina a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), as Prestações de Contas, relativas ao exercício de 2001, do Supremo
Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior
Eleitoral e Superior Tribunal Militar”; e Ofício nº 04/2002-CN, que “encaminha Relatórios das
Contas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, referentes ao exercício financeiro de 2001,
para apreciação pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 56 da Lei Complementar
nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)”. Relator: Senador Romero Jucá. Não foram
apresentadas emendas ao Relatório e aos Projetos de Decreto Legislativo. Voto: Pela aprovação das
Contas do Presidente da República, dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo – Senado
Federal e Câmara dos Deputados – e Judiciário – Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de
Justiça, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar e Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios – e do Chefe do Ministério Público, relativas ao exercício de
2001, na forma dos Projetos de Decreto Legislativo apresentados. O Presidente informou que o
Parecer Prévio (Aviso nº 54/2002-CN) sobre as Contas do Governo Federal no exercício de 2001,
encontrava-se disponível, para consulta, na Secretaria da Comissão. Em virtude da ausência do
relator, o Senador Roberto Saturnino fez a leitura do voto. O Presidente esclareceu que as Contas
do Presidente da República já haviam sido votadas no Plenário da Comissão em dezembro de 2002
e que restava apenas a apreciação das Contas dos demais Poderes. Não houve debate. Em votação,
o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Item 24 - Mensagem nº 53/2003-CN (Mensagem nº 231, na origem) que
“Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do Inciso I do artigo 101 da Lei nº 10.524, de 25 de
julho de 2002, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao Primeiro quadrimestre de 2003” (referente
ao Poder Executivo Federal); Ofício nº 13/2003-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional o
Relatório de Gestão Fiscal do Ministério Público da União, elaborado em conformidade com os
artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, relativo ao primeiro
quadrimestre de 2003”; Ofício nº 14/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos
termos do artigo 5º, inciso I da Lei nº 10028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão
Fiscal do Supremo Tribunal Federal, instituído pela Lei Complementar n 101, de 04 de maio de
200, artigo 54, inciso II – referente ao primeiro quadrimestre de 2003”; Ofício nº 15/2003-CN, que
“Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do inciso I do artigo 101 da Lei nº 10524l, de 25 de
julho de 2002,(LDO/2003) e no inciso I do artigo 5º da Lei nº 10028, de 19 de outubro de 2002, o
Relatório Fiscal da Câmara dos Deputados, referente ao período de maio de 2002 a abril de 2003”;
Ofício nº 16/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, o Relatório de Gestão Fiscal do
Senado Federal, referente ao 1º quadrimestre de 2003”. Relator: Deputado Lael Varella. Voto: Pela
aprovação das conclusões com recomendações. O relator fez a apresentação do Parecer. Não houve
debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 25 - Requerimento nº 10/2003, que “solicita
que sejam convidados os Senhores Jorge Amaral – Auditor da SEFAZ-PE, Marcos Mazoni –
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Corregedor do Contencioso Administrativo Tributário”, para debate sobre a situação da defesa do
contribuinte e da defesa da tributação. Autor: Deputado Paulo Rubem Santiago. O Requerimento
foi prejudicado pela ausência do autor.  Item 26 - Requerimento nº 12/2003, que ”Requer a
criação de subcomissão temporária com a finalidade de examinar o Pacto Federativo”. Autor:
Deputado Sérgio Miranda. O autor fez a apresentação do Requerimento. Manifestaram-se
favoravelmente  os Deputados Anivaldo Vale, Pauderney Avelino, Júlio César e o Senador Roberto
Saturnino. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Presidente informou que a composição da
subcomissão seria de 04 Deputados e de 03 Senadores. PAUTA Nº 22. Item 02 - Projeto de Lei nº
23/2003-CN, que ”Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito especial no valor de R$ 87.137.910,00 (oitenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil,
novecentos e dez reais), para os fins que especifica”. Relator: Senador João Ribeiro. Foram
apresentadas 74 emendas. Voto: Favorável, na forma do Substitutivo apresentado. O relator fez a
apresentação do Parecer. Iniciados os debates, o Deputado Pauderney Avelino solicitou alteração no
Parecer do relator, sendo seguido pelo Deputado Anivaldo Vale. Discutiram, ainda, os De putados
Roberto Balestra, Amauri Robledo Gasques, Rose de Freitas e o Senador Duciomar Costa. O relator
acatou a solicitação do Deputado Pauderney Avelino e respondeu aos questionamentos levantados
pelos outros parlamentares. A di scussão foi encerrada. Em votação ressalvados os destaques, o
Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Foram apresentados 06 destaques: Destaque 01, da Deputada Rose de Freitas,
destaques 02 e 03, do Senador Duciomar Costa, destaques 04 e 05, do Deputado Zé Gerardo, e
destaque 06, do Deputado Amauri Robledo Gasques. Os destaques foram retirados pelos
respectivos autores. A seguir, o Presidente anunciou os seguintes requerimentos sobre a mesa:
Requerimentos de autoria do Deputado Carlito Merss solicitando a inclusão dos Relatórios
apresentados aos Projetos de Lei nºs 23 e 24/2003-CN e o Requerimento de autoria do Deputado
Pedro Chaves, solicitando a inclusão do Relatório apresentado ao Aviso nº 50/2003-CN na ordem
do dia da reunião. Em votação em bloco, os requerimentos foram aprovados por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. EXTRAPAUTA: - Apreciação dos
Relatórios apresentados aos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 22/2003-CN, que ”Altera a
redação do item 4 do Quadro VI da Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, que estima a receita e
fixa a despesa da União para o exercício de 2003”. Relator: Deputado Carlito Merss. Não foram
apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. O relator fez a apresentação do
Parecer. Discutiram o assunto os Deputados Anivaldo Vale, Eduardo Valverde, Roberto Balestra e
José Borba. A discussão foi encerrada. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Projeto de Lei
nº 24/2003-CN, que ”Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 1.074.268.941,00 (um bilhão,
setenta e quatro milhões, duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e um reais), para
reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Pedro Novais.
Foram apresentadas 187 emendas. Voto: Favorável, na forma do substitutivo apresentado. Fazendo
uso da palavra, o Deputado Júlio Cesar solicitou a retirada da matéria da pauta. Os Deputados
Cézar Silvestri e Eduardo Valverde discutiram o assunto. O Deputado Wasny de Roure e Roberto
Balestra posicionaram-se favoravelmente à apreciação do Projeto. Em seguida, o Deputado
Anivaldo Vale ressaltou que a inclusão da matéria havia sido objeto do acordo firmado na Reunião
do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão. Após
manifestar-se o Deputado João Grandão, e não havendo consenso quanto à retirada da matéria de
pauta, o Presidente solicitou ao relator que procedesse à leitura do Voto. Após, o Presidente
anunciou o início da discussão, abrindo-se o prazo para a apresentação de destaques. Discutiram o
Parecer os Deputados José Carlos Elias e o João Leão, que propôs a imediata votação do Relatório
seguida da discussão dos destaques. Não houve acordo. Após, o Deputado Alberto Goldman
solicitou esclarecimentos ao relator e foi atendido. Usaram da palavra os Deputados Roberto
Balestra e Anivaldo Vale, que se posicionou favoravelmente ao Parecer, em função do acordo
firmado na reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na
Comissão. Às treze horas e vinte e quatro minutos, o Primeiro Vice-Presidente, Deputado
Pauderney Avelino, assumiu a Presidência e, às treze horas e trinta e um minutos, o Senador
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Gilberto Mestrinho retomou a condução dos trabalhos. Prosseguiram debatendo a matéria os
Deputados Wasny de Roure, Claudio Cajado, Paes Landim, Welinton Fagundes  e Júlio Cesar, que
retirou a solicitação para o adiamento da votação, tendo em vista haver recebido esclarecimentos
acerca do Projeto. Manifestaram-se, ainda, os Deputados Eduardo Sciarra, Colbert Martins, João
Leão e Carlos Melles, que solicitou vista do Parecer. Em virtude do disposto no art. 38, inciso V, da
Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional, o Presidente comunicou a impossibilidade de
concessão de vista. Após, manifestou-se o Deputado José Borba. Em votação, o Parecer do relator,
ressalvados os destaques, foi aprovado contra o voto do Deputado Carlos Melles na representação
da Câmara dos Deputados e por unanimidade na representação do Senado Federal. Em seguida, o
Deputado Claudio Cajado solicitou esclarecimentos acerca do critério de votação de destaques. O
Presidente informou que o relator necessitaria de um prazo de cerca de vinte minutos para a
análise dos vinte e sete destaques apresentados. Comentaram o assunto os Deputados Sérgio
Miranda, Anivaldo Vale, Pauderney Avelino, João Leão e o relator, Deputado Pedro Novais. Às
quatorze horas e quatro minutos, os trabalhos foram suspensos. O Presidente reiniciou a reunião
às quinze horas e vinte minutos do mesmo dia, suspendendo-a em seguida com a finalidade de
aguardar o parecer do relator acerca dos destaques apresentados. Os trabalhos foram reiniciados
às quinze horas e vinte e sete minutos, ao tempo em que o Deputado Pauderney Avelino solicitou
esclarecimentos do relator quanto aos critérios adotados para a aprovação e rejeição dos destaques
apresentados ao Projeto de Lei nº 24/2003-CN. O relator proferiu parecer aos destaques. Em
seguida, os Deputados João Leão e Olavo Calheiros propuseram a votação dos destaques em globo.
O Deputado Pauderney Avelino concordou com a proposta, fazendo ressalvas quanto a prejuízos
sofridos pelo Estado do Piauí. Com a aquiescência do Plenário, o Presidente procedeu à apreciação
em bloco dos destaques. I) Destaques com parecer do relator pela aprovação integral: destaques nºs
01 a 04, 14, 20 e 21. Em votação em bloco, os destaques foram aprovados por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. II) Destaques com parecer do
relator pela aprovação parcial: destaques nºs 08, 10, 12, 16 a 19, 22 e 25. Em votação em bloco, os
destaques foram aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. III) Destaques com parecer do relator pela rejeição: destaques nºs 05 a 07, 09, 11,
13, 15, 23, 24, 26 e 27. Em votação, os destaques foram rejeitados na representação da Câmara
dos Deputados . Os destaques rejeitados não foram apreciados na representação do Senado Federal,
em virtude do disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. Apreciação do Relatório
apresentado ao Aviso nº 050/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão
nº 862, de 2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Proposta de Decisão que o
fundamentam sobre Relatório do Levantamento de Auditoria realizado pela Secex/GO, no período
de 02 a 16/04/2003, objetivando verificar a execução das obras referentes à "Implantação de
Projetos de Irrigação - Projeto Flores de Goiás", (TC - 005.179/2003-3)”. Relator: Deputado José
Borba. Voto: Pela autorização da execução, na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado.
O relator procedeu à leitura do voto. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Em seguida, os Deputados João Leão, Roberto Balestra e Cezar Silvestri teceram comentários
enaltecedores à condução dos trabalhos e ao relator do Projeto de Lei nº 24/2003-CN, Deputado
Pedro Novais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos,
às quinze horas e cinqüenta e três minutos. Antes, convocou os membros para a reunião ordinária
a ser realizada no dia dois de setembro às quatorze horas e trinta minutos, no plenário 02 da
Câmara dos Deputados. Para constar, eu, Myrna Lopes Pereira, Secretária, lavrei a presente Ata,
que, após a sua aprovação, será assinada pelo Presidente e encaminhada para publicação no Diário
do Congresso Nacional – Sessão Conjunta. Os trabalhos foram gravados e, após traduzidos,
integrarão esta Ata. Senador GILBERTO MESTRINHO. Presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


