
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Primeira Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

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

REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2003.

Aos vinte e oito, vinte e nove e trinta dias do mês de outubro 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 do Senador Gilberto Mestrinho, para
apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 30, 31-A, 32 e 33/2003. Nesse período, foi
registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares: Alexandre Cardoso, Amauri
Robledo Gasques, Anivaldo Vale, Ary Vanazzi, Bismarck Maia, Carlito Merss, Carlos Melles, Cezar
Silvestri, Claudio Cajado, Darcísio Perondi, Dr. Hélio, Dr. Rosinha, Eduardo Gomes, Eduardo
Sciarra, Geraldo Resende, Gilberto Kassab, Gilmar Machado, Humberto Michiles, João Grandão,
João Leão, João Magno, Jorge Bittar, José Borba, José Carlos Elias, José Priante, Jovair Arantes,
Júlio Cesar, Lael Varella, Leonardo Mattos, Machado, Marcelino Fraga, Márcio Reinaldo Moreira,
Milton Monti, Nelson Meurer, Pastor Francisco Olímpio, Pauderney Avelino, Paulo Bernardo, Pedro
Chaves, Pedro Novais, Professora Raquel Teixeira, Rafael Guerra, Renato Casagrande, Ricardo
Barros, Roberto Balestra, Sérgio Miranda, Virgílio Guimarães, Wasny de Roure, Wellington
Roberto e Wilson Santiago; - Senadores titulares: Amir Lando, César Borges, Delcídio Amaral,
Duciomar Costa, Efraim Morais, Geraldo Mesquita Júnior, Gilberto Mestrinho, João Ribeiro, Luiz
Otávio, Magno Malta, Mozarildo Cavalcanti, Roberto Saturnino e Serys Slhessarenko; - Deputados
suplentes: Agnaldo Muniz, Almir Moura, André Luiz, André Zacharow, Antonio Cambraia, Beto
Albuquerque, Carlos Nader, Devanir Ribeiro, Eduardo Valverde, Homero Barreto, Ildeu Araujo,
João Batista, João Tota, José Divino, José Pimentel, Laura Carneiro, Leonardo Monteiro, Leonardo
Vilela, Luiz Carreira, Manato, Mário Negromonte, Paulo Afonso, Paulo Kobayashi, Paulo Rubem
Santiago, Pedro Fernandes, Ronaldo Dimas, Sandro Mabel, Silas Brasileiro, Tarcísio Zimmermann,
Waldemir Moka, Walter Pinheiro, Zé Gerardo e Zezéu Ribeiro; - Senadores suplentes: Aelton
Freitas, Ana Júlia Carepa, Augusto Botelho, Garibaldi Alves Filho, Sibá Machado e Valdir Raupp.
Registrou-se a presença dos Deputados não membros, Coriolano Sales e Pompeo de Mattos. Os
Deputados Antonio Carlos Mendes Thame e Osvaldo Coêlho e o Senador Leonel Pavan justificaram
ausência. Foi registrada a ausência dos membros: - Deputados titulares: Dr. Evilásio, Eduardo
Seabra, Elaine Costa, Helenildo Ribeiro, Herculano Anghinetti, Jackson Barreto, José Chaves,
José Rocha, Mário Heringer, Mauro Lopes, Nárcio Rodrigues, Olavo Calheiros e Vignatti; -
Senadores titulares: Almeida Lima, Fernando Bezerra, Hélio Costa, Jonas Pinheiro, Lúcia Vânia,
Romeu Tuma, Sérgio Cabral e Sérgio Guerra. ABERTURA: Às quinze horas e dois minutos do dia
vinte e oito de outubro, o Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, declarou aberta a reunião,
informando aos membros que não havia número regimental para deliberação nas representações
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em seguida, solicitou ao Deputado Carlito Merss
que procedesse à leitura do expediente. EXPEDIENTE: Correspondência interna recebida: 1)
Ofício nº 300, de 16 de outubro, da Deputada Elaine Costa, informando da sua declinação da
relatoria do Aviso nº 86/2003-CN. 2) Ofícios nºs 118, 119 e 121, de 15 de outubro, do Deputado
Carlos Melles, informando da sua declinação da relatoria dos Avisos nº 82/2003-CN e 92-
104/2002-CN, da Mensagem nº 50-CN, e das Contas do Governo da República referentes ao
Exercício de 2002. 3) Ofício nº 875, de 24 de outubro, do Senador Leonel Pavan, que solicita a
retirada dos requerimentos, de sua autoria, referentes à convocação dos Ministros da Fazenda e
dos Transportes. 4) Ofício nº 581 e 582, de 24 de outubro, do Senador Geraldo Mesquita, que
encaminha os processados dos Projetos de Decreto Legislativos nºs 02 e 03/2003-CN,
respectivamente, recentemente aprovados pelo Plenário do Congresso Nacional, solicitando
correção da prejudicialidade quanto à data citada no art. 2º. - Essa solicitação foi encaminhada ao
relator da matéria, Deputado Pedro Novais. - Ata encaminhando a eleição dos Coordenadores de
Bancada Estadual: 1) Ata da Bancada do Estado do Amapá em que comunica a eleição do
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Deputado Coronel Alves como coordenador da respectiva bancada. 2) Ata da Bancada do Estado
de Pernambuco, comunicando a eleição dos seguintes coordenadores: Deputados Carlos Eduardo
Cadoca, José Chaves, Gonzaga Patriota e Maurício Rands. - Expedientes encaminhando
justificativa de falta às reuniões da Comissão: 1) Ofício nº 203, de 10 de outubro, do gabinete do
Deputado Cláudio Cajado, justificando ausência no período de 12 a 17 de outubro. 2) Ofício nºs
102, de 14 de outubro, do Deputado Wellington Roberto, justificando ausência no dia 14 de
outubro, tendo em vista participação em reunião partidária. 3) Fax de 15 de outubro, do gabinete
do Deputado Almir Moura, justificando ausência no dia 23 de setembro tendo em vista viagem de
missão oficial. 4) Ofício nº 277, de 15 de outubro, do Senador César Borges, justificando ausência
no dia 15 de outubro, tendo em vista o atendimento a outros compromissos no Senado Federal. 5)
Ofício nº 719, de 16 de outubro, do Senador Magno Malta, justificando ausência no dia 14 de
outubro, tendo em vista compromissos no Palácio da Alvorada. 6) Expediente de 16 de outubro, do
gabinete da Deputada Telma de Souza, que informa seu afastamento no período de 14 a 24 de
outubro devido à licença para tratamento de saúde. 7) Ofício nº 208, de 21 de outubro, da
Deputada Telma de Souza, ratificando comunicação encaminhada anteriormente sobre sua
ausência no período de 14 a 24 de outubro, tendo em vista estar de licença médica. 8) Ofícios nºs
114 e 118 de 21 e 22 de outubro respectivamente, do Deputado Wellington Roberto, justificando a
ausência nos dias 21 e 22 de outubro, tendo em vista participação em reuniões do Partido. 9)
Ofício nº 235, de 22 de outubro, do Deputado Humberto Michiles, justificando a ausência no dia
15 de outubro, tendo em vista viagem pelo Partido Liberal ao Estado do Amazonas. 10) Ofício nº
221, de 22 de outubro, do Senador Romero Jucá, justificando ausência nos dias 08 e 14 de
outubro. - A justificativa de falta do dia 08 de outubro foi indeferida tendo em vista o disposto no
art. 10 do Regulamento Interno da Comissão. 11) Ofício nº 285, de 23 de outubro, do Senador
César Borges, justificando ausência no dia 23 de outubro, tendo em vista o atendimento a outros
compromissos no Senado Federal. 12) Ofício nº 138, de 23 de outubro, do Senador João Ribeiro,
justificando ausência no dia 22 de outubro, conforme atestado médico apresentado. 13) Ofício nº
152, de 23 de outubro, do Gabinete do Senador Leonel Pavan, justificando ausência no período de
26 de outubro a 06 de novembro, em decorrência de viagem de interesse parlamentar. 14) Ofício
nº 065, de 28 de outubro, do Gabinete do Deputado Júlio Cesar, justificando ausência no dia 21
de outubro, em razão da coincidência de horários com reuniões de outras Comissões. - Expediente
encaminhando indicação para o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com
assento na Comissão: . Ofício nº 177, de 15 de outubro, do Líder do PFL no Senado Federal,
Senador José Agripino, indicando o Senador Romeu Tuma. - Correspondência externa recebida: 1)
Ofício nº 48, de 08 de outubro, do Presidente da Comissão de Transportes e Comunicação da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Rodrigo Garcia, que comunica a
aprovação de requerimento para que sejam transferidos recursos no PPA/2004-2007, visando o
início da construção do ferroanel pelo tramo sul. 2) Ofício nº 138, de 10 de outubro, da ABAR-
Associação Brasileira de Agências de Regulação, e tendo em vista que a Instituição congrega 23
Agências de Regulação, manifesta interesse em participar das reuniões promovidas pela Comissão.
3) Ofício nº 4.050, de 17 de outubro, do Presidente do Banco Central do Brasil, Dr. Henrique de
Campos Meirelles, encaminhando a documentação referente à reunião conjunta marcada para 29
de outubro, às 10 horas. 4) Ofício nº 698, de 21 de outubro, do Tribunal Superior do Trabalho,
solicitando que seja autorizado ajuste nos valores das Propostas Orçamentárias para 2004 das
autarquias e fundações dos Tribunais Regionais do Trabalho. 5) Quadro de Demonstrativo da
Estimativa das Receitas no Ministério da Previdência Social, como parte integrante da Exposição
de Motivos nº 320/2003, referente ao Projeto de Lei nº 47/2003-CN. Esse documento foi anexado
ao processado do Projeto de Lei nº 47/2003-CN. 6) Ofício nº 380, de 21 de outubro, do Diretor do
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Dr. Eduardo Carnos Scaletsky, solicitando a correção do erro material
contido no Projeto de Lei Orçamentária para 2004 referente à empresa Cobra-Tecnologia S.A 7)
Ofício nº 672, de 24 de outubro, do Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica –
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ANEEL, informando sobre a continuidade da prestação de assistência médica e odontológica aos
servidores no próximo exercício. - Expediente encaminhando Relatório de Gestão Fiscal, em
atendimento ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao 2º
quadrimestre de 2003, do seguinte Tribunal: Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. -
Avisos/SGS/TCU, de 15 de outubro, encaminhados pelo Ministro Adylson Motta, Vice-Presidente
no exercício da Presidência do Tribunal de Contas da União: 1) Aviso nº 2.676 (Acórdão nº
1.539/2003): auditoria nas obras de construção de trechos rodoviários no Corredor Leste – BR-
101 até o entroncamento da BR-040, BR-116 e BR-101 (BR-493). 2) Aviso nº 2.678 (Acórdão nº
1.541/2003): auditoria nas obras de conservação preventiva, rotineira e emergencial de rodovias
no Estado do Pará, abrangendo as BRs-010, 163 e 230. 3) Aviso nº 2.681 (Acórdão nº
1.543/2003): auditoria nas obras de recuperação do Porto de Cabedelo, no Estado da Paraíba. 4)
Aviso nº 2.688 (Acórdão nº 1.546/2003): auditoria nas obras de implantação do Metrô de
Salvador/Bahia, trecho Lapa-Pirajá. – Este expediente foi anexado ao Aviso nº 91/2003-CN, por
tratar-se da mesma obra. 5) Aviso nº 2.694 (Acórdão nº 1.542/2003): auditoria nas obras de
modernização e adequação do sistema de produção da Refinaria Gabriel Passos, no Estado de
Minas Gerais. - Aviso/GP/TCU, de 16 de outubro, encaminhado pelo Ministro Adylson Motta,
Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal de Contas da União: . Aviso nº 2.100
(Acórdão nº 1.484/2003): pedido de reexame interposto pelo ex-Diretor de Operações Rodoviários
do então DNER contra o Acórdão nº 105/2001. Ao final da leitura do expediente, não tendo sido
atingido o quorum para deliberação na representação do Senado Federal, o Presidente suspendeu
a reunião. Os trabalhos foram reiniciados às dezoito horas e nove minutos do mesmo dia. O
Presidente anunciou a apreciação das Atas das seguintes reuniões: 1) 18ª Reunião Ordinária,
realizada nos dias 30 de setembro e em 1º e 02 de outubro de 2003; 2) 1ª Reunião Extraordinária,
realizada nos dias 08 e 14 de outubro de 2003; 3) 19ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 14 e
15 de outubro de 2003; 4) 20ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 21 e 23 de outubro de 2003;
e 5) 7ª Reunião de Audiência Pública, realizada em 22 de outubro de 2003. O Deputado Claudio
Cajado solicitou a dispensa da leitura das Atas por terem sido distribuídas antecipadamente. Em
votação, a dispensa da leitura das Atas foi aprovada por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Presidente declarou as Atas aprovadas, conforme
o estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regulamento Interno da Comissão. AVISOS: O Presidente
anunciou a criação do grupo composto de 3 Deputados e 3 Senadores destinado à formação de
consenso quanto a adequação do texto da Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional, no
que se refere às regras para a apresentação de emendas à Proposta Orçamentária Anual:
Deputado Jorge Bittar, do PT/RJ; Deputado Pauderney Avelino do PFL/AM; Deputado Sérgio
Miranda, do PcdoB/MG; Senador Geraldo Mesquita Junior, do PSB/AC; Senador Sérgio Guerra,
do PSDB/PE; e Senador Roberto Saturnino, do PT/RJ. Às dezoito horas e quinze minutos, tendo
em vista o início da ordem do dia no Plenário da Câmara dos Deputados, o Presidente suspendeu
os trabalhos e convocou sua continuação para após a realização da Reunião Conjunta de
Audiência Pública, com a presença do Dr. Henrique Meirelles, Presidente do Banco Central do
Brasil, marcada para o dia seguinte, às dez horas. Às quinze horas e vinte e nove minutos do dia
vinte e nove de outubro, o Presidente deu continuidade à reunião. ORDEM DO DIA: O Presidente
informou que somente seriam apreciadas as matérias consensuais acordadas pelo Colegiado de
Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão. PAUTA Nº 30: Apreciação
do Relatório Preliminar ao Projeto de Lei nº 31/2003-CN – Proposta Orçamentária para 2004,
com parecer às emendas apresentadas. Relator-Geral: Deputado Jorge Bittar. Foram apresentadas
89 emendas ao relatório preliminar. Voto: Pela aprovação do parecer, com as alterações
decorrentes do acolhimento integral de 5 emendas e parcial de 1 emenda à parte A e, integral de 9
emendas e parcial de 4 emendas à parte B. O Presidente informou que não havia acordo para
apreciação da matéria. PAUTA Nº 31-A: O Presidente informou que seria adiada a apreciação dos
itens 01 a 07. Item 08 - Aviso nº 031/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do
Acórdão nº 679, de 2003 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
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fundamentam referente ao Relatório de Inspeção realizado na Construção de Trechos Rodoviários
no Corredor Leste - BR 482/MG - Conselheiro Lafaiete (BR 040) - Piranga - Fervedouro, Estado de
Minas Gerais (TC nº 007.261/2003-3)”. Relatora: Senadora Lúcia Vânia. Voto: Pelo arquivamento
da matéria: Em virtude da ausência da relatora, o Deputado Carlito Merss leu o voto constante do
Relatório. Não houve debate. Em votação, o Parecer da relatora foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 09 - Aviso nº 034/2003-
CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 727, de 2003 - TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Proposta de Decisão que o fundamentam referente ao
levantamento de Auditoria realizado pela Secex/MA, no período de 02 a 25 de fevereiro de 2001,
objetivando verificar a construção e recuperação de obras de infra-estrutura da adutora do Italuís,
no Estado do Maranhão (TC nº 004.920/2001-9)”. Relator: Deputado Anivaldo Vale. Voto: Pela
manutenção da vedação. O relator apresentou o Parecer. Não houve debate. Em votação, o Parecer
do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Não havia acordo para apreciação dos itens 10 e 11. Item 12 - Aviso nº
042/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 805, de 2003 - TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam referente ao Relatório
da Inspeção realizada pela Secex/TO, nos dias 7 e 8/05/2003, na Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura Aeroportuária - Infraero, objetivando verificar a execução das obras referentes à
"Modernização da Infra-Estrutura Aeroportuária/Construção do Aeroporto de Palmas, no Estado
do Tocantins" (TC nº 006.886/2003-0)”. Relator: Deputado Osvaldo Coêlho. Voto: Pelo
arquivamento da matéria. Em virtude da ausência do relator, o Deputado Machado leu o voto
constante do Relatório. 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 048/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 854, de 2003-TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre relatório de
auditoria realizada na construção, ampliação, reforma e aparelhamento de estabelecimentos
penais no Estado de Mato Grosso (TC - 004.191/2003-3).” Relatora: Senadora Lúcia Vânia. Voto:
Pelo arquivamento da matéria. Em virtude da ausência da relatora, o Deputado Carlito Merss leu o
voto constante do Relatório. Não houve debate. Em votação, o Parecer da relatora foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 14 - Aviso
nº 051/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 894, de 2003-TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre relatório de
auditoria realizado nas obras de construção do Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco -
PROCAPE (TC - 006.476/2003-2).” Relator: Senador Fernando Bezerra. Voto: Pela manutenção da
vedação. Em virtude da ausência do relator, o Senador Geraldo Mesquita Júnior leu o voto
constante do Relatório. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Não havia
acordo para apreciação do item 15. Item 16 - Aviso nº 059/2003-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 966, de 2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Proposta de Decisão que o fundamentam, referente ao Levantamento de Auditoria
realizado pela Secex/GO, no período de 22/05 a 04/06/2003, objetivando verificar a execução das
obras de construção do Hospital de Santo Antônio do Descoberto/GO (TC - nº 008.188/2003-6).”
Relator: Senador Jonas Pinheiro. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da
execução na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Em face da ausência do relator,
o Senador Augusto Botelho leu o voto constante do Relatório. O Deputado Wasny de Roure
manifestou-se favorável. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 17 - Aviso nº 065/2003-
CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, Cópia do Acórdão nº 903, de 2003 - TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam sobre Levantamento de Auditoria
nas obras de estabilização das margens do Rio Sergipe em Aracaju (Molhes da Coroa do Meio e de
Atalaia Nova ), TC 006.160/2002-8.” Relator: Deputado Eduardo Sciarra. Voto: Pelo arquivamento
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da matéria. O Deputado Pedro Novais solicitou que o relator lesse somente o voto, tendo em vista a
distribuição antecipada do Relatório. O Presidente assentiu. Não houve debate. Em votação, o
Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Nesse momento, o Senador Amir Lando apresentou requerimento de inversão
de pauta no sentido de que o Item 01 da Pauta 33 fosse apreciado. Não houve debate. Em votação,
o requerimento de inversão de pauta foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. PAUTA Nº 33: Item 01 - Projeto de Lei nº
32/2003-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Educação, crédito especial no valor de R$ 120.858.000,00 (cento e vinte milhões,
oitocentos e cinqüenta e oito mil reais), para os fins que especifica”. Relator: Senador Amir Lando.
Foram apresentadas 1.091 emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. O relator apresentou
o Parecer. Iniciada a discussão, o Deputado Anivaldo Vale manifestou-se contra. O Deputado
Wasny de Roure debateu a matéria. Em votação ressalvados os destaques, o Parecer do relator foi
aprovado contra o voto do Deputado Anivaldo Vale na representação da Câmara dos Deputados e,
por unanimidade, no Senado Federal. Foram apresentados 20 destaques. Destaque 01, do
Deputado Anivaldo Vale, e destaques 02 a 20, do Deputado Zé Gerardo. O relator deu parecer pela
rejeição dos destaques. Em votação, os destaques foram rejeitados contra os votos dos Deputados
Machado e Anivaldo Vale na representação da Câmara dos Deputados. Os destaques não foram
apreciados na representação do Senado Federal, tendo em vista o estabelecido no § 1º do art. 43
do Regimento Comum. A seguir, o Presidente retomou a apreciação da PAUTA Nº 31-A. Item 18 -
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. Voto: Pelo arquivamento da
matéria. O Presidente comunicou que o Relatório havia sido alterado em 04 de setembro de 2003.
Em virtude da ausência do relator, o Deputado Pedro Novais apresentou o Relatório. O Deputado
Wasny de Roure discutiu a matéria. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 19 - Aviso
nº 092-084/2002-CN e Aviso nº 038/2003-CN. O Presidente comunicou que o Relatório havia
sido retirado da pauta, tendo em vista que o Tribunal de Contas da União dará outro
posicionamento sobre o assunto através do Aviso nº 2.722-SGS-TCU, de 22/10/2003. Não havia
acordo para apreciação do item 20. Item 21 - Aviso nº 092-125/2002-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”. (referente à
obra de adequação de trechos rodoviários no corredor São Francisco/BR-101/SE - Divisa AL/SE -
divisa SE/BA). (Anexado a este o Aviso nº 012/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional
cópia. do Acórdão nº 583/2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam, referente ao levantameto de auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários no Corredor São Francisco, BR-101/SE, entre a divisa AL/SE e a divisa SE/BA (TC nº
007.828/2002-3)”. Relator: Senador Magno Malta. Voto: Pela solicitação de informações acerca do
atendimento das condições definidas no subitem 9.1 do Acórdão nº 583/2003-TCU-Plenário). Em
virtude da ausência do relator, o Deputado Carlito Merss apresentou o Relatório. Não houve
debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Não havia acordo para a apreciação dos itens 22 a
28. PAUTA Nº 32: Não havia consenso para apreciação do Item 01. Item 02 - Aviso nº
085/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1252, de 2003 - TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Proposta de Decisão que o fundamentam sobre
levantamento de auditoria em obra de construção da BR-470/RS, subtrecho divisa SC/RS -
extensão de 39 Km (lote 1 - contrato PD-10.017/2001) e subtrecho entroncamento RS/477
(Pontão) - BR/285 (Lagoa Vermelha), extensão de 39 Km (Lote 2 - contrato PD 10.018/2001), (TC
nº 009.412/2003-9).” Relatora: Deputada Professora Raquel Teixeira. Não foram apresentadas
emendas. Voto: Pela suspensão da execução, na forma do Projeto de Decreto Legislativo



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

6

apresentado. Em virtude da ausência da relatora, o Deputado Carlito Merss apresentou o
Relatório. Não houve debate. Em votação, o Parecer da relatora foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 03 - Aviso nº 081/2003-
CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1201, de 2003 - TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam sobre Acompanhamento do
relatório de gestão fiscal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal relativo ao 3º quadrimestre de
2002 (TC nº 001.534/2003-5)”. Relator: Deputado Pedro Chaves. Voto: Pela aprovação, com
recomendações. O relator procedeu à apresentação o relatório. Em discussão, o Deputado Sérgio
Miranda manifestou preocupação no sentido de que as recomendações do Relatório fossem
efetivamente levadas ao conhecimento do Tribunal de Contas da União. O Presidente informou que
encaminharia Ofício àquela Corte com as informações necessárias. Em votação, o Parecer do
relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Item 04-Mensagem nº 211/2002-CN, que ”Encaminha ao Congresso Nacional, nos
termos do inciso II do artigo 73 da Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001, o Relatório de Gestão
Fiscal , referente ao segundo quadrimestre de 2002”. ( Poder Executivo). Mensagem nº 87/2002-
CN, que ”Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do inciso II do artigo 73 da Lei nº 10266,
de 24 de julho de 2001, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2002”.
(Poder Executivo). Aviso nº 040/2002-CN, que ”Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do
artigo 5º da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, cópias dos Relatórios de Gestão Fiscal do
Senado Federal, referente ao primeiro quadrimestre de 2002, bem como o Ato da Comissão
Diretora nº 16, de 2002”. (Senado Federal). Aviso nº 043/2002-CN, que ”Encaminha ao Congresso
Nacional, nos termos do artigo 5º da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de
Gestão Fiscal - instituído pela Lei Complementar nº 101, de 2000, artigo 54, inciso III – referente
ao primeiro quadrimestre de 2002”. (Supremo Tribunal Federal). Aviso nº 044/2002-CN, que
”Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no inciso II do artigo 73 da Lei
10266, de 24 de julho de 2001 (LDO/2002) e no inciso I do artigo 5º da Lei 10028, de 19 de
outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados, referente ao período de
maio de 2001 a abril de 2002, aprovado pela Portaria nº 006, de 27 de maio de 2002”. Aviso nº
045/2002-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 2002”. Relator: Deputado Pedro
Chaves. Voto: Pela aprovação, com recomendações. O relator procedeu à apresentação o relatório.
Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 02 - Aviso nº 032/2003-
CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 676, de 2003 - TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam referente ao levantamento de
auditoria realizado nas obras de Restauração de Rodovias Federais no Estado do Mato Grosso do
Sul (TC nº 006.023/2003-7)”. Relator: Deputado Vignatti. Não foram apresentadas emendas. Voto:
Pela suspensão da execução, na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Estando
ausente o relator, o Deputado João Magno apresentou o voto constante do Relatório. A discussão
da matéria foi adiada visto que o Deputado Carlito Merss apresentou requerimento de inversão
de pauta para a apreciação do Relatório Preliminar à Proposta Orçamentária para 2004. Ao
discutir o requerimento, o Deputado Anivaldo Vale propôs que fossem apreciadas primeiramente
as demais matérias constantes da pauta. O Deputado Machado também manifestou-se contrário à
inversão de pauta. No uso da palavra, o Deputado Sérgio Miranda informou que o processo de
tramitação da Proposta Orçamentária encontrava-se em considerável atraso. O Relator-Geral,
Deputado Jorge Bittar, por sua vez, acrescentou que a paralisação já durava mais de um mês, e
fez um apelo aos membros no sentido de que se procedesse à leitura e apreciação do Relatório
Preliminar. Solicitaram a suspensão dos trabalhos, para aprofundamento das discussões em torno
da questão, os Deputados Dr. Rosinha e Wilson Santiago. Em resposta, o Presidente informou que
o Parecer havia sido distribuído com a antecedência necessária para a análise pelos membros.
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Com a palavra, o Deputado Beto Albuquerque manifestou-se favoravelmente à inversão de pauta.
Não havendo consenso, o Presidente anunciou que seriam apreciados primeiramente os itens
remanescentes da pauta e, após, procederia à apreciação do Relatório Preliminar. Item 03 - Aviso
nº 049/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 863, de 2003-TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre relatório da
Inspeção realizada pela 3ª Secex, objetivando verificar a execução das obras referentes à reforma
de prédio da Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal no Distrito Federal
(TC - 005.463/2002-1)”. Relator: Senador Magno Malta. Voto: Pelo arquivamento da matéria.
Estando ausente o relator, o Deputado Wasny de Roure leu o voto. Em votação, o Parecer do
relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Em seguida, o Presidente retornou à apreciação do Item 02, cujo relatório já havia sido
apresentado. Item 02 - Aviso nº 032/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do
Acórdão nº 676, de 2003 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam referente ao levantamento de auditoria realizado nas obras de Restauração de
Rodovias Federais no Estado do Mato Grosso do Sul (TC nº 006.023/2003-7)”. Relator: Deputado
Vignatti. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela suspensão da execução, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Não havia consenso quanto à apreciação do item 04. Item 05 - Aviso nº 068/2003-CN, que
“Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1047, de 2003 - TCU (Plenário), bem
como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam sobre o levantamento de auditoria nas
obras de irrigação do Projeto Pontal - PE, na região do submédio São Francisco (TC nº
008.884/2002-7)” . Relator: Deputado Cézar Silvestri. Voto: Pelo encaminhamento dos
documentos juntados ao presente processo ao Tribunal de Contas da União, para que aquele
órgão, tendo em vista o disposto no § 6º do art. 86 da LDO/2003, se pronuncie conclusivamente
acerca do saneamento das irregularidades até 30 de novembro de 2003. Em virtude da ausência
do relator, o Deputado Carlito Merss apresentou o relatório. Não houve debate. Em votação, o
Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Item 06 - Avisos nº 076/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional
cópia do Acórdão nº 1172, de 2003 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto
que o fundamentam sobre levantamento de auditoria na Empresa de Trens de Porto Alegre S.A.
(Trensurb) referente à expansão do sistema - Trecho São Leopoldo/Novo Hamburgo (TC nº
006.664/2003-2)”; e nº 092-107, de 2002, 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: Senador Geraldo Mesquita Júnior. Voto:
Pela solicitação ao Tribunal de Contas da União de informações para esclarecimentos. Em virtude
da ausência do relator, o Deputado João Grandão apresentou o relatório. Não houve debate. Em
votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Item 07 - Aviso nº 077/2003-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1180, de 2003 - TCU (Plenário), bem como dos
respectivos Relatório e Voto que o fundamentam referente a Levantamento de Auditoria realizada
nas obras de Construção de Trechos Rodoviários na BR-319 no Estado do Amazonas - Divisa
RO/AM - Manaus (TC nº 009.429/2003-6)”. Relator: Deputado Anivaldo Vale. Voto: Pela
manutenção da vedação. O relator leu o 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 08 - Mensagem nº 54/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos
termos do § 2º do artigo 15 da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, o relatório de avaliação do
cumprimento da meta de superávit primário”. Relator: Deputado Vignatti. Voto: Pelo arquivamento
da matéria. Em virtude da ausência do relator, o Deputado Carlito Merss apresentou o relatório.
Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 09 - Requerimento nº
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22/2003 que “Requer seja convocado o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Antonio
Palocci Filho para que compareça à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, a fim de prestar esclarecimentos sobre os recursos a serem destinados à BR-101”.
Autor: Senador Leonel Pavan. O requerimento foi retirado pelo autor através do Ofício nº 875, de
24/10/2003. Item 10 - Requerimento nº 23/2003, que “Requer seja convocado o Exmo. Sr.
Ministro de Estado dos Transportes, Dr. Anderson Adauto Pereira para que compareça à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a fim de prestar esclarecimentos sobre os
recursos a serem destinados à BR 101. Autor: Senador Leonel Pavan: O requerimento foi retirado
pelo autor através do Ofício nº 875, de 24/10/2003. Às dezesseis horas e cinqüenta e sete
minutos, tendo em vista a realização simultânea da ordem do dia no Plenário da Câmara dos
Deputados, o Presidente suspendeu os trabalhos e convocou sua continuação para às dezoito
horas e trinta minutos com vistas à apreciação do Relatório Preliminar, com parecer às emendas,
apresentado ao Projeto de Lei Orçamentária para 2004. Às dezoito horas e trinta e dois minutos do
mesmo dia, o Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência, Deputado Pauderney Avelino,
deu continuidade à reunião e solicitou ao Relator-Geral que procedesse aos esclarecimentos sobre
o remanejamento de recursos para área da saúde constantes da Errata do Relatório Preliminar
apresentado ao Projeto de Lei nº 31/2003-CN – Proposta Orçamentária para 2004. O Senador
Amir Lando comentou a questão. Discutiram o assunto os Deputados Luiz Carreira e Machado. O
Relator-Geral respondeu aos questionamentos levantados. O Deputado Virgílio Guimarães
apresentou questão de  ordem indagando se haviam sido encerradas as votações no Plenário da
Câmara dos Deputados. O Presidente em exercício respondeu que a ordem do dia iria se estender
até às 20 horas e que, naquele momento, no plenário da Comissão, os parlamentares estavam
realizando debate inicial sobre os recursos para a área da saúde. A seguir, o Deputado Virgílio
Guimarães retomou o debate sobre o assunto iniciado pelo Relator-Geral e permitiu a réplica ao
Deputado Luiz Carreira. Continuando o debate, usaram da palavra os Deputados Eduardo
Valverde, Carlito Merss e Márcio Reinaldo Moreira. O Deputado Ricardo Barros questionou o
Presidente  sobre a questão das relatorias setoriais da Proposta Orçamentária para 2004. Às
dezenove horas e vinte e sete minutos, o Presidente em exercício anunciou o encerramento da
ordem do dia no Plenário da Câmara dos Deputados. Comunicou, ainda, que havia sido decidido,
em reunião realizada pelo Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na
Comissão, a apreciação do Relatório ao Projeto de Lei nº 33/2003-CN. Em seguida, anunciou a
apreciação do requerimento para inversão de pauta no sentido de que fosse apreciado o item 01
da Pauta nº 33. Nesse momento, o Deputado José Borba manifestou-se contra e apresentou
pedido de verificação de votação. O Presidente em exercício comunicou que não era o momento
apropriado para fazer o pedido de verificação da votação. A seguir, anunciou a votação do
requerimento, que foi aprovado contra os votos dos Deputados José Borba, Mauro Lopes, André
Luiz, Pedro Chaves e Waldemir Moka e, por unanimidade , na representação do Senado Federal.
Encerrada a votação na representação do Senado Federal, o Deputado José Borba pediu
verificação de votação na representação da Câmara dos Deputados. O Presidente em exercício
informou que a matéria já estava vencida e, por esse motivo, declarou o indeferimento do pedido
de verificação de votação. PAUTA Nº 31-A: Item 01 - Projeto de Lei nº 33/2003-CN, que
“Acresce parágrafo ao artigo 59 da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2004”. Relator: Deputado Rafael Guerra.
Foram apresentadas 06 emendas. Voto: Favorável, na forma do Substitutivo apresentado. O
Presidente em exercício informou que o parecer havia sido alterado pelo relator em 29/10/2003. O
Parecer foi apresentado pelo relator. Os Deputados Luiz Carreira, Anivaldo Vale, Machado e
Claudio Cajado discutiram a matéria, fizeram questionamentos ao relator e foram respondidos. O
debate foi encerrado. Em votação ressalvados os destaques, o Parecer do relator foi aprovado por
unanimidade na representação da Câmara dos Deputados. Nesse momento, o Deputado José
Borba pediu verificação de votação na representação da Câmara dos Deputados, com apoiamento
dos Deputados Machado, Waldemir Moka e Pedro Chaves, em conformidade com o estabelecido no
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parágrafo único do art. 39 da Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional. O Deputado Sérgio
Miranda  foi designado para fazer a chamada nominal dos senhores Deputados. No decorrer da
votação nominal, o Presidente  em exercício alertou sobre a necessidade dos Deputados apoiadores
do pedido de verificação estarem presentes no recinto. Encerrada a chamada nominal, o Deputado
Sérgio Miranda  anunciou o resultado: 36 votos SIM; 02 votos NÃO; 38 Deputados votantes. Às
vinte horas e três minutos, o Presidente, Senador Gilberto Mestrinho reassumiu a condução dos
trabalhos e anunciou a anulação do pedido de verificação de votação, conforme o estabelecido no
inciso X do art. 293 do Regimento Interno do Senado Federal. Prosseguindo, deu continuidade à
votação do Parecer, ressalvados os destaques, que foi aprovado por unanimidade  na
representação do Senado Federal. - Apreciação dos destaques: Destaque 01, da Deputada Raquel
Teixeira, à emenda 04, da Senadora Lúcia Vânia. A autora apresentou o destaque. O Deputado
Carlito Merss discutiu a matéria. O relator informou que não se oporia, porém não fazia parte do
acordo do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão. Em
votação, o destaque foi rejeitado na representação da Câmara dos Deputados. Não foi apreciado
na representação do Senado Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum.
Em seguida, o Presidente retornou à PAUTA Nº 30. Relatório Preliminar, com parecer às
emendas, apresentado ao Projeto de Lei nº 31/2003-CN – Proposta Orçamentária para 2004.
Relator-Geral: Deputado Jorge Bittar. Foram apresentadas 89 emendas. Voto: Pela aprovação do
Parecer, com as alterações decorrentes do acolhimento integral de 5 emendas e parcial de  1
emenda  à parte A e, integral de 9 emendas e parcial de 4 emendas à parte B. O Relator-Geral
apresentou os pontos mais relevantes do seu Relatório, informando sobre as alterações que
constam da Errata apresentada, no que tange ao valor das emendas individuais e da porcentagem
a ser destinada à área da saúde . O Presidente anunciou o início da discussão bem como do prazo
para apresentação de destaques. Usaram da palavra para discutir a matéria os Deputados Wilson
Santiago, Pedro Chaves, Pauderney Avelino, Laura Carneiro, Machado, Claudio Cajado, Luiz
Carreira, Wasny de Roure, Professora Raquel Teixeira e Anivaldo Vale e a Senadora Ana Júlia
Carepa. O Relator-Geral respondeu a cada um dos senhores parlamentares. O Deputado Anivaldo
Vale usou o direito de réplica. Em seguida, o Presidente encerrou a discussão bem como o prazo
para apresentação de destaques. Foram apresentados 15 destaques às emendas do Relatório
Preliminar. Em votação, ressalvados os destaques, o Relatório Preliminar foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Os Deputados
Wilson Santiago e Claudio Cajado  solicitaram que a reunião fosse interrompida e continuasse no
dia seguinte. O Presidente informou que havia poucos destaques a serem analisados. - Apreciação
dos destaques apresentados às emendas do Relatório Preliminar. - Destaque 01, da Deputada
Professora Raquel Teixeira, à emenda 70. A autora apresentou o destaque e o Relator-Geral deu
parecer contrário. Em votação, o destaque foi rejeitado contra os votos dos Deputados Claudio
Cajado, Anivaldo Vale, Professora Raquel Teixeira, Luiz Carreira, Machado, Laura Carneiro,
Eduardo Sciarra e Júlio Cesar. A matéria não foi apreciada na representação do Senado Federal,
tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. - Destaque 02, do Deputado
Anivaldo Vale, à emenda 14. O autor apresentou o destaque e o Relator-Geral deu parecer
contrário. Em votação, o destaque foi rejeitado contra os votos dos Deputados Claudio Cajado,
Anivaldo Vale, Luiz Carreira, Machado, Laura Carneiro, Rafael Guerra, Professora Raquel Teixeira
e Júlio Cesar. A matéria não foi apreciada na representação do Senado Federal, tendo em vista o
disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. Nesse momento, o Deputado Machado solicitou o
registro em Ata do seu voto contrário à aprovação do Relatório Preliminar. - Destaque 03, do
Deputado Anivaldo Vale, à emenda 13. O autor apresentou o destaque e o Relator-Geral deu
parecer contrário. Em votação, o destaque foi rejeitado contra os votos dos Deputados Claudio
Cajado, Professora Raquel Teixeira, Anivaldo Vale, Eduardo Sciarra, Luiz Carreira, Machado,
Laura Carneiro, Rafael Guerra e Júlio Cesar. A matéria não foi apreciada na representação do
Senado Federal, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. - Destaque 04,
do Deputado Anivaldo Vale, à emenda 16. O autor apresentou o destaque e o Relator-Geral deu
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parecer contrário. Em votação, o destaque foi rejeitado contra os votos dos Deputados Claudio
Cajado, Anivaldo Vale, Luiz Carreira, Professora Raquel Teixeira, Eduardo Sciarra, Laura Carneiro
e Júlio Cesar. A matéria não foi apreciada na representação do Senado Federal, tendo em vista o
disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. - Destaque 05, do Deputado Anivaldo Vale, à
emenda 40. O autor apresentou o destaque e o Relator-Geral deu parecer contrário. Em votação, o
destaque foi rejeitado contra os votos dos Deputados Eduardo Seabra, Eduardo Sciarra,
Professora Raquel Teixeira, Anivaldo Vale, Luiz Carreira, Machado e Júlio Cesar. A matéria não foi
apreciada na representação do Senado Federal, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 do
Regimento Comum. O Deputado Pauderney Avelino informou que as Bancadas do PFL e do PSDB
eram favoráveis aos destaques. - Destaque 06, do Deputado Anivaldo Vale, à emenda 72. O autor
apresentou o destaque e o Relator-Geral deu parecer contrário. Em votação, o destaque foi
rejeitado contra os votos dos Deputados Eduardo Sciarra, Claudio Cajado, Anivaldo Vale, Luiz
Carreira e Machado. A matéria não foi apreciada na representação do Senado Federal, tendo em
vista o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. - Destaque 07, do Deputado Wilson
Santiago, à emenda 12. O autor retirou o destaque. – Destaque 08, do Deputado Nelson Meurer, à
emenda  07. O autor retirou o destaque. – Destaque 09, do Deputado Eduardo Sciarra, à emenda
59. O autor apresentou o destaque e o Relator-Geral deu parecer contrário. Em votação, o
destaque foi rejeitado contra os votos dos Deputados Pauderney Avelino, Eduardo Sciarra,
Professora Raquel Teixeira, Luiz Carreira e Machado. A matéria não foi apreciada na representação
do Senado Federal, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. – Destaque
10, do Deputado Machado, à emenda 19. O autor apresentou o destaque e o Relator-Geral deu
parecer favorável, com modificações. Em votação, o destaque foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados  e do Senado Federal. – Destaque 11, do Deputado
Machado , à emenda 20. O autor apresentou o destaque e o Relator-Geral deu parecer contrário.
Em votação, o destaque foi rejeitado contra os votos dos Deputados Eduardo Sciarra, Claudio
Cajado, Anivaldo Vale, Professora Raquel Teixeira e Machado. A matéria não foi apreciada na
representação do Senado Federal, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento
Comum. – Destaque 12, do Deputado Pedro Chaves, à emenda 83. O autor apresentou o destaque
e o Relator-Geral deu parecer favorável. Em votação, o destaque foi aprovado por unanimidade
nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. – Destaque 13, do Deputado
Anivaldo Vale, à emenda 87. O autor apresentou o destaque e o Relator-Geral deu parecer
favorável. Em votação, o destaque foi aprovado por unanimidade na representação da Câmara dos
Deputados. Nesse momento, o Deputado Wilson Santiago pediu verificação de votação. O
Presidente  indeferiu a solicitação tendo em vista a discordância com o estabelecido no parágrafo
único do art. 39 da Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional. O Presidente deu
prosseguimento à votação na representação do Senado Federal, que foi aprovado por
unanimidade . - Destaques 14 e 15, do Deputado Luiz Carreira, às emendas 30 e 31,
respectivamente . O autor apresentou o destaque e o Relator-Geral deu parecer contrário. Em
seguida o autor retirou os destaques. A reunião foi interrompida às vinte e duas horas e trinta e
oito minutos e convocada sua continuação para o dia seguinte às onze horas. Às treze horas e
vinte e sete minutos do dia trinta de outubro, o Presidente  deu continuidade à reunião. Em
seguida, comunicou que passaria à apreciação das matérias consensuais, após reunião do
Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão. PAUTA Nº 31-
A: Item 03 - Projeto de Lei nº 35/2003-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
dos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações, crédito suplementar no
valor global de R$ 45.386.099,00 (quarenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e seis mil, noventa
e nove reais), para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente ”. Relator:
Deputado Darcísio Perondi. Foram apresentadas 44 emendas. Voto: Favorável, nos termos do
Projeto. Em virtude da ausência do relator, o Deputado Carlito Merss apresentou o Relatório. Não
houve debate. Em votação ressalvados os destaques, o Parecer do relator foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Foram
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apresentados 02 destaques. Destaques 01 e 02, do Senador Amir Lando. O relator deu parecer
favorável. Em votação em bloco, os destaques foram aprovados por unanimidade  nas
representações da Câmara dos Deputados  e do Senado Federal. PAUTA Nº 32: Item 01 - Projeto
de Lei nº 25/2003-CN - (alteração), que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 229.900.000,00 (duzentos e
vinte e nove milhões e novecentos mil reais), para reforço de dotações consignadas na Lei
Orçamentária vigente ”. Relator: Deputado Dr. Rosinha. Foram apresentadas 676 emendas. Voto:
Favorável nos termos do Projeto após a alteração. O relator apresentou o Parecer. Não houve
debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado Carlito Merss apresentou requerimento
para inclusão na pauta do Relatório ao Projeto de Lei nº 20-A/2003-CN. Em votação, o
requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. EXTRAPAUTA: Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 20-A/2003-CN, que
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Esporte, crédito suplementar no
valor de R$ 29.720.894,00 (Vinte e nove milhões e setecentos e vinte mil e oitocentos e noventa e
quatro reais), para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente. Relator:
Deputado Carlito Mess. Foram apresentadas 196 emendas. Voto: Favorável, nos termos do
Substitutivo apresentado. O relator apresentou o Parecer. O Presidente declarou inadmitidas as
emendas elencadas pelo relator, conforme o estabelecido na alínea “o” do art. 8º do Regulamento
Interno da Comissão. O Deputado Luiz Carreira discutiu o assunto. Em votação, o Parecer do
relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. PAUTA Nº 33: Item 04 - Aviso nº 067/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 1.021, de 2003 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam sobre o levantamento de auditoria nas obras de construção
de trechos rodoviários no corredor Oeste-Norte BR-319/AM - Divisa AM/RO, (TC nº
005.890/2001-2).” Relator: Deputado Anivaldo Vale. Foi apresentada 01 emenda ao Projeto de
Decreto Legislativo. Voto: Pela manutenção da vedação para o Orçamento de 2003 e pela
autorização da liberação dos restos a pagar constantes do Orçamento para 2002 na forma do
Projeto de Decreto Legislativo apresentado. O relator apresentou o Parecer. O Deputado Carlito
Merss informou que a matéria não fazia parte do acordo do Colegiado de Representantes das
Lideranças Partidárias com assento na Comissão e solicitou o adiamento da sua apreciação. O
Deputado Pauderney Avelino discutiu o assunto. O Presidente adiou a apreciação da matéria. Em
seguida, o Deputado Pauderney Avelino registrou a data de primeiro ano de participação do PFL
como oposição ao Governo. Os Deputados Luiz Carreira e Claudio Cajado discutiram o assunto.
Os Deputados Eduardo Valverde e Carlito Merss manifestaram-se como membros da Bancada de
apoio ao Governo. O Deputado Roberto Balestra teceu comentários enaltecedores à atuação do
PFL e questionou sobre a realização de sessão no Plenário do Congresso Nacional. O Presidente
informou que a sessão estava agendada para aquele dia, às dezoito horas, com vistas à apreciação
de modificações na Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional. ENCERRAMENTO: O
Presidente encerrou a reunião, às quatorze horas do dia trinta de outubro de 2003. Antes,
convocou os membros para a reunião ordinária a ser realizada no dia quatro de novembro, 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


