
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Primeira Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO M ISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,

REALIZADA NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2003.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
aberta 22ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Como não há número regimental para deliberação na representação do Senado, a sessão
está suspensa e convocada sua continuação para às 10 horas do dia 6, quinta-feira.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
reaberta a 22ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Suspendo esta reunião e convoco sua continuação para após a reunião do Colégio de
Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão, que se realizará às 10h30
no gabinete da Presidência.

Está suspensa a sessão e convocados os Líderes partidários para a reunião no gabinete da
Presidência, após continuaremos a sessão.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 22ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação de matéria constante da Pauta nº 34, de 2003.

Há número regimental para deliberação na Câmara e no Senado.
Apreciação das atas das seguintes reuniões: 21ª ordinária, realizada no dia 28, 29 e 30 de

outubro de 2003; reunião conjunta de audiência pública realizada em 29 de outubro.
Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas por terem sido

distribuídas antecipadamente.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo discussão e conforme estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regulamento

Interno desta Comissão, declaro as atas aprovadas.
Passaremos à leitura do Expediente.
Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Correspondência interna recebida:
- Ofício nº 774, de 4 de novembro, do Deputado Francisco Turra, com apoiamento das

bancadas dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul,
solicitando a inclusão de 40 milhões de dólares no PRODETUR–SUL — Programa de
Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil, no Orçamento para 2004. Cópia desse expediente
foi encaminhada ao Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar.

Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão:
- Ofício nº 759, de 23 de outubro, do Senador Magno Malta, justificando ausência no dia

21 de outubro, tendo em vista o atendimento a compromissos político-partidários no Estado;
- Ofício nº 42, de 27 de outubro, do Deputado Osvaldo Coelho, justificando ausência no

período de 6 de outubro a 6 de novembro, tendo em vista atestado médico apresentado;
- Expediente de 29 de outubro, da Deputada Telma de Souza, justificando ausência no

período de 14 de outubro a 14 de novembro, tendo em vista encontrar-se de licença médica;
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- Ofício nº 358, de 30 de novembro, do gabinete do Deputado Antônio Carlos Mendes
Thame, justificando ausência no período de 23 de outubro a 1º de novembro, tendo em vista
viagem de missão oficial;

- Ofício nº 110, de 31 de outubro, do gabinete do Deputado José Rocha, justificando
ausência no período de 27 a 31 de outubro, tendo em vista viagem de missão oficial;

- Ofício nº 339, de 3 de novembro, do gabinete do Deputado Geraldo Resende, justificando
ausência no período de 3 a 7 de novembro, tendo em vista viagem de missão oficial;

Expediente encaminhando indicação para o Colegiado de Representantes das Lideranças
Partidárias com assento na Comissão:

- Ofício nº 180, de 29 de outubro, do Líder do PFL no Senado Federal, Senador José
Agripino, indicando o Senador Cesar Borges, em substituição ao Senador Romeu Tuma.

Expedientes encaminhando indicação para as relatorias setoriais da Proposta
Orçamentária para 2004:

- Ofício nº 153, de 23 de setembro, do Líder do PT e Líder do Bloco de Apoio ao Governo,
Senador Tião Viana, indicando o Senador Fernando Bezerra;

- Ofício nº 179, de 29 de outubro, do Líder do PFL n Senado Federal, Senador José
Agripino, indicando o Senador João Ribeiro;

- Ofício nº 982, de 4 de novembro, do Líder do PL, Deputado Valdemar Costa Neto,
indicando o Deputado Humberto Michiles.

Expedientes encaminhando indicações para o Comitê de apreciação do Projeto de Lei do
Plano Plurianual para o período 2004/2007:

- Ofício nº 153, de 23 de setembro, do Líder do PT e Líder do Bloco de Apoio ao Governo,
Senador Tião Viana, indicando os Senadores Delcídio Amaral e Magno Malta;

- Ofício nº 1.215, de 22 de outubro, do Líder do PTB, Deputado José Múcio Monteiro,
indicando o Deputado Eduardo Seabra;

- Ofício nº 982, de 4 de novembro, do Líder do PL, Deputado Valdemar Costa Neto,
indicando o Deputado João Leão.

Expediente encaminhado pelo Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney,
informando da abertura do prazo de 5 dias úteis para interposição de recurso ao seguinte Projeto
de Decreto Legislativo do Congresso Nacional (Ofício nº 605, de 4 de novembro): Projeto de Decreto
Legislativo nº 12/2003, que dispõe sobre as obras de construção de trechos rodoviários na BR-470
no Estado do Rio Grande do Sul (Parecer nº 100/2003 e Aviso nº 85/2003–CN).

Correspondência externa recebida:
- Ofício nº 37, de 29 de outubro, do Diretor-Presidente da VALEC Engenharia, Construções

e Ferrovias S/A, solicitando que seja avaliada a proposta de suplementação dos recursos
orçamentários previstos para custeio das despesas com pessoal alocados na Proposta
Orçamentária para 2004;

- Aviso nº 1.984, de 30 de outubro, do Ministro de Estado dos Transportes, Anderson
Adauto, encaminhando, em aditamento ao Aviso nº 1.824, de 9 de outubro, a Nota Técnica nº 17,
que apresenta proposta de revisão dos Projetos de Lei nºs 30 e 31/2003–CN. Cópia desse
expediente foi encaminhada às Consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, ao Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2004 e ao Relator do Projeto de Lei do
Plano Plurianual para o período 2004-2007;

- Ofício nº 932, de 31 de outubro, do Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos,
encaminhando expediente do Diretor-Geral da Polícia Federal, que solicita inclusão de valores no
orçamento da Polícia Federal — Departamento de Polícia Federal. Cópia desse expediente foi
encaminhada ao Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar;

- Carta nº 397, de 3 de novembro, do Diretor-Presidente da CODERN —Companhia Docas
do Rio Grande do Norte, solicitando a exclusão das obras de ampliação da Bacia de Evolução do
Porto de Natal do Anexo VII da Lei Orçamentária para 2003, tendo em vista os motivos
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apresentados. Cópia deste expediente foi encaminhada ao Relator dos Avisos nºs 13 e 52/2003–
CN, Deputado João Grandão;

Expediente do Presidente da Fundação Zerbini — INCOR-DF, prestando informações sobre
a publicação de matéria divulgada na imprensa sobre obras com possíveis indícios de
irregularidades naquela Fundação;

Avisos/SGS/TCU, de 22 de outubro, encaminhados pelo Ministro Valmir Campelo,
Presidente do Tribunal de Contas da União:

- Aviso nº 2.719 (Acórdão nº 1.575/2003): auditoria nas obras de construção da Barragem
de Congonhas no Estado de Minas Gerais;

- Aviso nº 2.722 (Acórdão nº 1.565/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários no Corredor Araguaia–Tocantins, compreendendo a execução de obras e serviços de
terraplanagem, pavimentação, obras de artes correntes e especiais e serviços complementares na
BR-080/GO, trecho Padre Bernardo–Uruaçu–São Miguel do Araguaia–Luiz Alves. Esse expediente
foi anexado ao Aviso nº 38/2003–CN por tratar-se da mesma obra.

Aviso/GP, de 31 de outubro, encaminhado pelo Ministro Valmir Campelo, Presidente do
Tribunal de Contas da União: informa o recebimento do Ofício nº 424/2003, desta Presidência, em
que solicita informações sobre as obras de expansão do sistema Trecho São Leopoldo/Novo
Hamburgo da TRENSURB e que solicitou as providências pertinentes ao assunto.

Avisos/SGS/TCU, de 29 de outubro, encaminhados pelo Ministro Valmir Campelo,
Presidente do Tribunal de Contas da União:

- Aviso nº 2.755 (Acórdão nº 1.611/2003): auditoria nas obras de implantação do metrô do
Distrito Federal;

- Aviso nº 2.758 (Acórdão nº 1.612/2003): auditoria nas obras de revitalização do Parque
de Geração de Energia Elétrica no Estado do Amazonas;

- Aviso nº 2.759 (Acórdão nº 1.613/2003): auditoria nas obras de modernização e
adequação de unidades de saúde da Fundação Oswaldo Cruz — FIOCRUZ, no Estado do Rio de
Janeiro;

- Aviso nº 2.762 (Acórdão nº 1.614/2003): auditoria nas obras de implantação da Estação
Terrena de Rastreio e Controle de Satélites em Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, por questão de economia de processo,

os Senadores estão presentes em número suficiente para pedir verificação de quorum. Seria
sensato suspender esta sessão, e mais lógico, para que o entendimento sobre a reivindicação dos
Senadores nesta Comissão se dê no âmbito devido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Senador, vamos apenas
terminar a leitura do Expediente.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Aviso nº 2.766 (Acórdão nº 1.623/2003):
acompanhamento da realização da receita da União no primeiro semestre de 2003, com vistas à
verificação do cumprimento das metas de resultado fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal;

- Aviso nº 2.768 (Acórdão nº 1.597/2003): embargos de declaração contra o Acórdão
679/2003 (Plenário), sobre inspeção realizada no DNIT e no DER/MG;

- Aviso nº 2.770 (Acórdão nº 1.600/2003): pedido de reexame contra o Acórdão nº
159/2003–TCU (Plenário), sobre a adoção de procedimentos administrativos para anulação da
concorrência relativa às obras da adutora do Alto Sertão e Sertaneja no Estado de Sergipe;

- Aviso nº 2.772 (Acórdão nº 1.608/2003): auditoria nas obras de implantação na Avenida
Perimetral Portuária no Porto de Santos no Estado de São Paulo. Esse expediente foi anexado ao
Aviso nº 14/2003-CN por tratar-se da mesma obra;

- Aviso nº 2.784 (Acórdão nº 1.609/2003): auditoria nas obras de construção do sistema de
trens urbanos de Fortaleza–CE, Linha 1, trecho Caucaia–Vila das Flores;
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- Aviso nº 2.786 (Acórdão nº 1.618/2003): auditoria nas obras de construção do 6º Pelotão
Especial de Fronteira, sob responsabilidade do 6º Batalhão de Engenharia de Construção, em
Urimatã, Roraima.

Essa a leitura do Expediente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lido o Expediente, teríamos que

passar à Ordem do Dia. No entanto, é evidente a falta de quorum no Senado e na Câmara. Em face
disso, a reunião está encerrada e convocada nova reunião para terça-feira, às 14h30min.

Está encerrada a reunião.


