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Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Primeira Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO M ISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,
REALIZADA NOS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2003.

Aos dezoito e vinte dias do mês de novembro 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 da Pauta nº 36/2003. Nesse período, foi registrado o comparecimento dos
membros: - Deputados titulares: Alexandre Cardoso, Anivaldo Vale, Antonio Carlos Mendes
Thame, Ary Vanazzi, Bismarck Maia, Carlos Melles, Claudio Cajado, Dr. Evilásio, Dr. Hélio, Dr.
Rosinha, Eduardo Sciarra, Eduardo Seabra, Elaine Costa, Francisco Dornelles, Geraldo Resende,
Gilberto Kassab, Gilmar Machado, Helenildo Ribeiro, Humberto Michiles, João Grandão, João Leão,
João Magno, Jorge Bittar, José Borba, José Carlos Elias, José Chaves, José Rocha, Jovair Arantes,
Júlio Cesar, Leonardo Mattos, Marcelino Fraga, Márcio Reinaldo Moreira, Mário Heringer, Milton
Monti, Nelson Meurer, Pastor Francisco Olímpio, Pauderney Avelino, Pedro Novais, Professora
Raquel Teixeira, Rafael Guerra, Renato Casagrande, Ricardo Barros, Roberto Balestra, Sérgio
Miranda, Tadeu Filippelli, Vignatti, Virgílio Guimarães, Wasny de Roure, Wellington Roberto e Zé
Gerardo; - Senadores titulares: Amir Lando, César Borges, Delcídio Amaral, Geraldo Mesquita
Júnior, Gilberto Mestrinho, Hélio Costa, Jonas Pinheiro, Leonel Pavan, Luiz Otávio, Mozarildo
Cavalcanti, Roberto Saturnino e Serys Slhessarenko; - Deputados suplentes: Alberto Goldman,
Almir Moura, André Luiz, André Zacharow, Antonio Cambraia, Carlos Nader, Colbert Martins,
Devanir Ribeiro, Dr. Benedito Dias, Elimar Máximo Damasceno, Fernando de Fabinho, Heleno
Silva, Homero Barreto, João Batista, José Pimentel, Kátia Abreu, Laura Carneiro, Leonardo
Monteiro, Leonardo Vilela, Luiz Carreira, Manato, Manoel Salviano, Mário Negromonte, Paulo
Afonso, Paulo Kobayashi, Paulo Rubem Santiago, Pedro Fernandes, Sandro Mabel, Silas Brasileiro,
Waldemir Moka, Walter Pinheiro, Wilson Santiago e Zezéu Ribeiro; - Senadores suplentes: Aelton
Freitas, Ana Júlia Carepa, Augusto Botelho, Eduardo Suplicy, Romero Jucá, Sibá Machado e Valdir
Raupp. Registrou-se a presença dos parlamentares não-membros, Coriolano Sales, Ildeu Araujo,
João Tota. O Deputado Pedro Chaves e o Senador Magno Malta justificaram ausência. Foi
registrada a ausência dos membros: - Deputados titulares: Amauri Robledo Gasques, Carlito
Merss, Cezar Silvestri, Eduardo Gomes, Jackson Barreto, José Priante, Lael Varella, Machado,
Mauro Lopes, Nárcio Rodrigues, Olavo Calheiros, Osvaldo Coêlho e Paulo Bernardo; - Senadores
titulares: Almeida Lima, Duciomar Costa, Efraim Morais, Fernando Bezerra, João Ribeiro, Lúcia
Vânia, Romeu Tuma, Sérgio Cabral e Sérgio Guerra. ABERTURA: Às quinze horas e dois minutos
do dia dezoito de novembro, o Presidente declarou iniciada a reunião. Em seguida, informou haver
sido publicada na Revista Época, na edição de 16 de novembro de 2003, nota com o título
"Orçamento da União está sob suspeita" e, em seguida, leu a resposta encaminhada ao referido
semanário. Os Deputados Gilmar Machado e Antônio Carlos Mendes Thame discutiram o assunto.
A seguir, O Deputado Ricardo Barros teceu considerações sobre o teor da Resolução nº 02/2003-
CN, aprovada em 13 de novembro de 2003 pelo Plenário do Congresso Nacional, que dá nova
redação ao art. 25 da Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional, especificamente quanto às
emendas coletivas indicadas pelos senadores. Em seguida, leu o pronunciamento do Senador Amir
Lando na referida sessão, que propunha pequena alteração, resultante de acordo, no texto da
Resolução e que não havia sido aprovada. Prosseguindo, o Deputado Ricardo Barros comunicou
que, em virtude do descumprimento do acordo, estava marcada audiência com o Presidente do
Senado Federal, Senador José Sarney, para às dezessete horas e trinta minutos daquele dia,
oportunidade em que iria entregar o texto com as alterações a serem propostas. Finalizando,
solicitou o encerramento dos trabalhos, conforme o estabelecido no art. 29, § 1º do Regimento
Comum. O Deputado Gilmar Machado propôs que os trabalhos fossem interrompidos naquele
momento e que retornasse às dezenove horas, após a audiência com o Presidente do Senado
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Federal. O Deputado Claudio Cajado solicitou esclarecimentos sobre a referida audiência, sendo
seguido pelo Deputado Pauderney Avelino. O Presidente solicitou aos representantes das
Lideranças Partidárias com assento na Comissão que acompanhassem o Deputado Ricardo Barros.
Discutiram o assunto os Deputados Virgílio Guimarães e Wilson Santiago. Questionado pelo
Deputado João Leão, o Deputado Ricardo Barros explicou que sua intenção era de assegurar a
igualdade de tratamento a todos os parlamentares. O Deputado Walter Pinheiro discutiu o assunto
e manifestou-se pelo prosseguimento dos trabalhos, tendo em vista a proximidade do encerramento
da sessão legislativa, sendo seguido pelo Deputado Anivaldo Vale. O Deputado Roberto Balestra
solicitou ao Deputado Ricardo Barros que retrocedesse com o seu pedido. O Deputado Claudio
Cajado solicitou ao Presidente que respondesse à questão de ordem levantada pelo Deputado
Ricardo Barros. Em seguida, o Presidente propôs ao Deputado Ricardo Barros que retirasse o
pedido de encerramento da reunião, ao tempo em que informou que o quorum para deliberação nas
representações das duas Casas do Congresso Nacional já havia sido atingido. O Deputado Ricardo
Barros solicitou o apoiamento dos representantes das Lideranças para o cumprimento do acordo. O
Presidente pediu aos representantes que se manifestassem. Posicionaram-se favoráveis os
Deputado Virgílio Guimarães, pelo PT, Deputado Pauderney Avelino, pelo PFL; Deputado Roberto
Balestra, pelo PP; Deputado Renato Gasagrande, pelo PSB; Deputado Anivaldo Vale, pelo PSDB;
Deputado José Borba, pelo PMDB; Deputado Humberto Michiles, pelo PL; e Deputado Leonardo
Mattos, pelo PV. Em seguida, o Deputado Ricardo Barros pediu licença para retirar-se do recinto.
ORDEM DO DIA: Item 01 - Projeto de Lei nº 05/2003-CN, que "Abre ao Orçamento de
Investimento, para 2003, em favor de diversas empresas estatais federais, crédito especial no valor
total de R$ 3.895.568.955,00 (três bilhões, oitocentos e noventa e cinco milhões, quinhentos e
sessenta e oito mil e novecentos e cinqüenta e cinco reais), para os fins que especifica". Relator:
Deputado Pauderney Avelino. Foi apresentada 01 emenda. Voto: Favorável, nos termos do Projeto.
O Relator procedeu à leitura do Voto. O Deputado Anivaldo Vale discutiu a matéria, seguido pelos
esclarecimentos do relator. O Deputado Pauderney Avelino informou que solicitaria informações
complementares à Petrobras através de ofício. Após , usou da palavra o Deputado Virgílio
Guimarães. 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 08/2003-CN, que "Abre
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito especial no
valor de R$ 36.338.239,00 (trinta e seis milhões, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e trinta e
nove reais), para os fins que especifica". Relator: Senador Sérgio Cabral. Foram apresentadas 165
emendas. Voto: Favorável, nos termos do Substitutivo apresentado. Às dezesseis horas e dezoito
minutos, tendo em vista a ausência do relator, o Deputado Anivaldo Vale solicitou inversão de
pauta no sentido que o relatório fosse apreciado posteriormente . O Plenário assentiu. A matéria
voltou a ser apreciada após o item 07 da pauta por solicitação do Deputado Virgílio Guimarães, que
procedeu à leitura do Voto. Os Deputados Claudio Cajado, Anivaldo Vale e Virgílio Guimarães
usaram da palavra para debater a matéria. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 03 -
Projeto de Lei nº 40/2003-CN, que "Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor
do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais), para os fins que especifica, e dá outras providências". Relator: Deputado João Leão.
Foram apresentadas 142 emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. Estando ausente o
relator, o Deputado Gilmar Machado procedeu à leitura do Voto. Às dezesseis horas e vinte
minutos, o Primeiro Vice-Presidente, Deputado Pauderney Avelino, assumiu o exercício da
Presidência. No uso da palavra, o Deputado Wilson Santiago solicitou o adiamento da apreciação
em virtude da ausência do relator naquele momento. O Deputado Virgílio Guimarães propôs que a
matéria fosse apreciada ao final da pauta. O Plenário assentiu. Por solicitação do Deputado Virgílio
Guimarães, a matéria voltou a ser apreciada após o item 02, que também havia sofrido inversão de
pauta. Não havendo mais quem quisesse discutir, o Presidente procedeu à votação da matéria. O
Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
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do Senado Federal. Item 04 - Projeto de Lei nº 48/2003-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor de R$ 1.544.000,00 (um
milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil reais), para os fins que especifica, e dá outras
providências." Relator: Senador Leonel Pavan. Não foram apresentadas emendas. Voto: Favorável,
nos termos do Projeto. Estando ausente o relator, o Senador Roberto Saturnino procedeu à leitura
do Voto. O Deputado Claudio Cajado  discutiu a matéria manifestando-se favoravelmente ao
Relatório. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 05 - Aviso nº 008/2003-CN, que "Encaminha
ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 509, 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 Hospital Terciário de Natal, Unidade Mista de Saúde de Capim Macio e Unidade
Mista de Saúde de Igapó (TC nº 004.904/2003-1)". Relator: Senador João Ribeiro. Não foram
apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da execução, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo apresentado. Estando ausente o relator, o Deputado Claudio Cajado 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. Item 06 - Aviso nº 018/2003-CN,
que "Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 589, 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-060 no Estado de Goiás - Divisa
DF/GO - Entroncamento BR-153/GO (TC nº 004.264/2003-1)". Relator: Deputado Ricardo Barros.
Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da execução na forma do Projeto de
Decreto Legislativo apresentado. O relator procedeu à apresentação do Relatório. Ao debater a
matéria, o Deputado Claudio Cajado solicitou esclarecimentos ao Deputado Ricardo Barros e foi
atendido. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em seguida, o Deputado Renato Casagrande, na
qualidade de relator do Item 21 - Aviso nº 083/2003-CN, solicitou adiamento de sua apreciação,
tendo em vista que o respectivo Relatório sofreria alterações. Com a concordância do Plenário, o
Presidente em exercício declarou a retirada de pauta da matéria. Item 07 - Aviso nº 021/2003-
CN, que "Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 468, de 2003-TCU (Plenário), bem
como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam referente ao levantamento de Auditoria
realizada junto ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, que tem por
objeto as obras de adequação de Trechos Rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins - BR-060/DF
- Distrito Federal - Divisa DF/TO- (TC-004.556/2003-6)" Relator: Deputado Roberto Balestra. Não
foram apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da execução na forma do Projeto de Decreto
Legislativo apresentado. Estando ausente o relator, o Deputado Wasny de Roure procedeu à
apresentação 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. Às dezesseis
horas e quarenta e sete minutos, o Senador Gilberto Mestrinho retornou à condução dos trabalhos.
Item 08 - Aviso nº 028/2003-CN, que "Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
684, de 2003 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam
referente ao levantamento de auditoria realizado nas obras relativas à construção de hospital em
Itapipoca, Estado do Ceará (TC nº 007.210/2003-4)". Relatora: Senadora Lúcia Vânia. Voto: Pelo
arquivamento da matéria. Estando ausente a relatora, o Deputado Wasny de Roure 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. Item 09 - Aviso nº 035/2003-
CN, que "Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 751, de 2003 - TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam referente ao Relatório de Inspeção
realizada nas obras de construção e recuperação de infra-estrutura hídrica da Adutora do Oeste no
estado de Pernambuco (TC nº 008.072/2003-0)". Relator: Senador Mozarildo Calvacanti. Voto: Pelo
arquivamento da matéria. Estando ausente o relator, o Deputado Gilmar Machado solicitou
adiamento da apreciação. Com a concordância do Plenário, o Presidente anunciou a retirada de
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pauta da matéria, para ser apreciada na reuni ão seguinte. Item 10 - Aviso nº 037/2003-CN, que
"Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 753, de 2003 - TCU (Plenário), bem como
dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam referente ao Relatório de levantamento de
auditoria realizado nas obras de implantação do sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte/MG
referente a linha 1 do metrô, trecho São Gabriel - Via Norte (TC nº 004.630/2003-5)." Relator:
Deputado Ary Vanazzi. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela vedação da execução, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Estando ausente o relator, o Deputado Wasny
de Roure procedeu à leitura do Voto. Ao debater a matéria, o Deputado Wilson Santiago solicitou o
adiamento de sua apreciação, tendo em vista a ausência do relator. O Deputado Virgílio Guimarães
concordou. Com a aquiescência do Plenário, o Presidente anunciou a retirada de pauta da
matéria, para ser apreciada na reunião seguinte. Em seguida, o Deputado Claudio Cajado solicitou
inversão de pauta no sentido de que fosse apreciado o item 22. O Plenário assentiu. Item 22 -
Aviso nº 091/2003-CN, que "Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1290, de
2003 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam sobre
auditoria realizada nas obras do Metrô de Salvador (BA), trecho Lapa-Pirajá (TC nº 011.360/2003-
8)". Relator: Senador Almeida Lima. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da
execução na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Estando ausente o relator, o
Deputado Wilson Santiago procedeu à leitura do Voto. Ao debater a matéria, às dezessete horas e
nove minutos, o Deputado Wasny de Roure propôs o adiamento de sua apreciação, tendo em vista
a necessidade  de esclarecimentos adicionais por intermédio do Tribunal de Contas da União. Nesse
momento, o Presidente informou que a Comissão já havia recebido as informações daquela Corte de
Contas. Não havendo mais quem quisesse discutir, o Presidente procedeu à votação da matéria. O
Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Item 11 - Aviso nº 041/2003-CN, que "Encaminha ao Congresso Nacional
cópia do Acórdão nº 800, de 2003 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que
o fundamentam referente ao levantamento de auditoria realizado nas obras de construção de ponte
sobre o Rio Poty, em Teresina, Estado do Piauí (TC nº 007.162/2003-5)". Relator: Deputado Lael
Varella. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da execução na forma do Projeto
de Decreto Legislativo apresentado. Estando ausente o relator, a Deputada Professora Raquel
Teixeira 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.
Item 12 - Aviso nº 092-007/2002, 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." (construção de Ponte sobre o Rio Poty, em Teresina, Estado do
Piauí). Relator: Deputado Lael Varella. Voto: Pelo arquivamento da matéria. O Presidente informou
que se tratava da mesma obra do Aviso nº 41/2003. Estando ausente o relator, a Deputada
Professora Raquel Teixeira 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, o Deputado Anivaldo Vale solicitou inversão de pauta no sentido de que
fossem apreciados os seguintes requerimentos de sua autoria: item 29 - Requerimento nº
16/2003, item 30 - Requerimento nº 17/2003, item 31 - Requerimento nº 18/2003 e Item 32
- Requerimento nº 19/2003. O Deputado Wasny de Roure, com o apoiamento do Deputado
Claudio Cajado, propôs que a apreciação desses itens fosse realizada  posteriormente . Com a
aquiescência do Plenário, o Presidente declarou adiada a apreciação dos itens 29, 30, 31 e 32. Item
13 - Aviso nº 052/2003-CN, que "Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 866, de
2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre
representação formulada pela Secex/RN com vistas a apurar possíveis irregularidades em obras no
Porto de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte (TC - 005.814/2002-9)". Relator: Deputado João
Grandão. Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela autorização da execução na forma do
Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Estando ausente o relator, o Deputado Roberto Balestra
procedeu à leitura do Voto. 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 14 - Aviso
nº 013/2003-CN, que "Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 592, de 2003-TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente ao
Levantamento de Auditoria realizado nas obras de melhoramento das instalações do Porto de Natal,
no Estado do Rio Grande do Norte (TC nº 004.906/2003-6)". Relator: Deputado João Grandão.
Voto: Pelo arquivamento da matéria. Estando ausente o relator, o Deputado Roberto Balestra
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. Item 15 - Aviso
nº 092-030/2002, 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", (obras de melhoramento das instalações do Porto de Natal, no Estado do Rio
Grande do Norte). Relator: Deputado João Grandão. Voto: Pelo arquivamento da matéria. Estando
ausente o relator, o Deputado Roberto Balestra 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. Item 16 - Aviso nº 058/2003-CN, que "Encaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão nº 949, de 2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e
Voto que o fundamentam, referente ao Levantamento de Auditoria realizado, no período de 19/05 a
13/06/2003, nas obras de "Construção de Trechos Rodoviários na BR-317 no Estado do Amazonas
- Boca do Acre - Divisa AM/CM" (TC - 009.430/2003-7)”. Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.
Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela suspensão da execução na forma do Projeto de
Decreto Legislativo apresentado. A matéria foi  retirada de pauta por solicitação do Senador
Gilberto Mestrinho, para ser apreciada na reunião seguinte . Item 17 - Aviso nº 072/2003-CN, que
"Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1114, de 2003 - TCU (Plenário), bem como
dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam sobre levantamento de auditoria realizada nas
Obras de Infra-Estrutura Hídrica - Construção da Barragem de Poço Verde/SE (TC nº
010.848/2003-6 e TC nº 010.847/2003-9)". Relator: Deputado Gilberto Kassab.  Voto: Pela
manutenção da vedação. Estando ausente o relator, o Deputado Wilson Santiago 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. Item 18 - Aviso nº 092-
011/2002, 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". (Construção da Barragem de Poço Verde/SE). Relator: Deputado Gilberto Kassab. Voto:
Pelo arquivamento da matéria. Estando ausente o relator, o Deputado Wilson Santiago procedeu à
leitura do Voto. O Presidente informou que se tratava da mesma obra do item 17 - Aviso nº
072/2003-CN, já aprovado. Não houve debate. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 19 - Aviso
nº 082/2003-CN, que "Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1197, de 2003 -
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Proposta de Decisão que o fundamentam
sobre Levantamento de Auditoria realizada nas obras referentes à Construção de Trechos
Rodoviários no Corredor Mercosul - Construção de Trechos Rodoviários no Rio Grande do Sul (TC
nº 008.412/2003-4)". Relator: Deputado Pedro Chaves. Não foram apresentadas emendas.
Voto: Pela suspensão da execução na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Às
dezessete horas e trinta e três minutos, estando ausente o relator, o Deputado Bismarck Maia
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. Item 20 - Aviso
nº 092-104/2002-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". (Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Mercosul - no estado do Rio
Grande do Sul). Relator: Deputado Pedro Chaves. Voto: Pelo arquivamento da matéria. O Presidente
informou que se tratava da mesma obra do item 19 - Aviso nº 082/2003-CN, já aprovado. Estando
ausente o relator, o Deputado Bismarck Maia procedeu à leitura do Voto. Não houve debate. Em
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votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Item 23 - Aviso nº 092/2003-CN, que "Encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 1371, de 2003 - (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e
Voto que o fundamentam referente ao Levantamento de Auditoria em obra de ampliação dos
molhes do porto de Rio Grande e dragagem de aprofundamento do canal de acesso, no Estado do
Rio Grande do Sul - (TC nº 011.252/2003-0)". Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira. Voto:
Pela manutenção da vedação. Estando ausente o relator, o Deputado Claudio Cajado 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. Às dezessete horas e trinta e
sete minutos, o Deputado Wilson Santiago propôs o adiamento da apreciação o item 27 - Aviso nº
04/2003-CN. O Presidente informou que a solicitação do Parlamentar seria apreciada após o item
24. Item 24 - Aviso nº 092-157/2002-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". (ampliação dos molhes do porto de Rio Grande e
dragagem de aprofundamento do canal de acesso, no Estado do Rio Grande do Sul). Relator:
Deputado Márcio Reinaldo Moreira. Voto: Pelo arquivamento da matéria. Após o Presidente realizar
a leitura da ementa do Aviso, os Deputados Wasny de Roure e Anivaldo Vale manifestaram-se pelo
adiamento da apreciação dos itens 25 (Aviso nº 92-117/2002-CN) e 26 (Ofício nº 249/03),
respectivamente. Em seguida, o Presidente retomou a apreciação do item 24, solicitando ao
Deputado Claudio Cajado que procedesse  à leitura do Voto, tendo em vista a ausência do relator.
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 - Aviso nº 92-117/2002-
CN que "Encaminha ao Congresso Nacional relação das obras nas quais foram registrados indícios
de irregularidades grave no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no exercício de
2002". (Perímetro de Irrigação Salangô no Estado do Maranhão). Relator: Senador Jonas Pinheiro.
Não foram apresentadas emendas. Voto: Pela juntada deste parecer ao do aviso nº 001/2003 e pela
autorização da execução na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. O Presidente
anunciou a retirada de pauta da matéria para ser apreciada na reunião seguinte , por solicitação
do Deputado Wasny de Roure. Item 26 - Ofício nº 249/03 apresentado pelo Deputado Bismark
Maia , relator do Projeto de Lei nº 51/2003-CN, que abre Crédito Suplementar aos Ministérios do
Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades, propondo sobrestamento do andamento do
mesmo (Art. 63 do Regulamento Interno desta Comissão) e solicitando informações adicionais ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que seja produzido o respectivo relatório. O
Presidente anunciou a retirada de pauta da matéria, para ser apreciada na reunião seguinte, por
solicitação do Deputado Anivaldo Vale. Item 27 - Aviso nº 04/2003-CN que "Encaminha ao
Congresso Nacional as Demonstrações Contábeis do Fundo Constitucional do Nordeste - FNE,
referente ao exercício de 2002, de acordo com o artigo 20, parágrafo 4º, da Lei 7.827, de 27 de
setembro de 1989". Relator: Deputado João Leão. Voto: Pelo arquivamento da matéria. O Presidente
anunciou a retirada de pauta da matéria, para ser apreciada na reunião seguinte, por solicitação
dos Deputados Anivaldo Vale e Wilson Santiago. Item 28 - Aviso nº 19/2003-CN, que "Encaminha
ao Congresso Nacional Relatório de Atividades, referente ao 1º trimestre do exercício de 2003".
Relator: Deputado Carlito Mess. Voto: Pelo arquivamento da matéria. Estando ausente o relator, o
Deputado Wasny de Roure 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, o Deputado Anivaldo Vale propôs a suspensão dos trabalhos, solicitando que
os requerimentos de sua autoria - itens 29 a 32 – fossem apreciados inicialmente  no
prosseguimento da reunião. O Presidente assentiu e às dezessete horas e quarenta e quatro
minutos, o Presidente suspendeu os trabalhos. Às dez horas e trinta e quatro minutos do dia vinte
do mesmo mês, o Presidente deu continuidade à reunião e informou que adiaria a apreciação das
Atas. Em seguida, solicitou ao Deputado Wilson Santiago que lesse o expediente. EXPEDIENTE: -
Correspondência interna recebida: 1) Ofício nº 160 de 12 de novembro, do Deputado Wellington
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Roberto, solicitando correção de erro material na emenda de sua autoria apresentada ao Projeto de
Lei nº 49/2003-CN. 2) Ofício sem número, de 18 de novembro, do Deputado Aracely de Paula,
comunicando sua reassunção ao cargo de Deputado Federal, na condição de titular, ao tempo em
que solicita providências urgentes junto à Secretaria da Comissão no sentido de autorizar a
confecção da senha de acesso ao sistema de elaboração das emendas à Proposta Orçamentária
para 2004. 3) Ofício nº 1.335, de 19 de novembro, do Líder do PFL, Deputado José Carlos Aleluia,
solicitando a prorrogação do prazo para apresentação de emendas aos Projetos de Lei Orçamentária
para 2004 e ao Plano Plurianual para o período 2004-2007. - Expedientes encaminhando
justificativa de falta às reuniões da Comissão: 1) Memorando nº 183, de 13 de novembro, do
Deputado João Correia, justificando ausência às reuniões realizadas na semana de 10 a 14 de
novembro, tendo em vista a participação em atividades parlamentares. 2) Ofício nº 204, de 14 de
novembro, do Deputado Pedro Chaves, justificando ausência às reuniões realizadas na semana de
14 a 24 de novembro, em virtude de viagem de missão oficial. - Atas encaminhando a eleição dos
Coordenadores de Bancada Estadual: 1) Bancada do Estado do Rio Grande do Norte. Coordenador:
Deputado Álvaro Dias. 2) Bancada do Estado do Paraná. Coordenador: Deputado José Borba. 3)
Bancada do Estado do Ceará. Coordenador: Deputado Inácio Arruda. 4) Bancada do Estado da
Bahia. Coordenador: Deputado José Rocha; subcoordenador: Deputado Josias Gomes. 5) Bancada
do Estado de Minas Gerais. Coordenador: Deputado Virgílio Guimarães. 6) Bancada do Estado de
Sergipe. Coordenador: Deputado Machado. 7) Bancada do Estado do Amazonas. Coordenador:
Deputado Virgílio Guimarães. - Atas encaminhando a eleição dos Coordenadores de Bancada
Regional: 1) Bancada da Região Nordeste. Coordenador: Deputado Roberto Pessoa. 2) Bancada da
Região Centro-Oeste. Coordenador: Senador Jonas Pinheiro. - Expedientes encaminhando
indicações para o Comitê de apreciação do Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período 2004-
2007: 1) Ofício nº 1.302, de 12 de novembro, do Líder do PFL, Deputado José Carlos Aleluia,
indicando os Deputados Claudio Cajado e Pauderney Avelino. 2) Ofício nº 1.023, de 18 de
novembro, do Líder do PL, Deputado Valdemar Costa Neto, indicando o Deputado Wellington
Roberto, em substituição ao Deputado João Leão. 3) Ofício nº 410, de 18 de novembro, do Líder do
PPS, Deputado Roberto Freire, indicando o Deputado Geraldo Resende. 4) Ofício nº 427, de 19 de
novembro, do Líder do PMDB, Senador Renan Calheiros, indicando o Senador Leomar Quintanilha.
- Expediente indicando representante das Lideranças Partidárias com assento na Comissão: Ofício
nº 160, de 18 de novembro, do Deputado Nelson Pellegrino, Líder do PT na Câmara dos Deputados,
indicando o Deputado Virgílio Guimarães (PT/MG) em substituição ao Deputado Carlito Merss
(PT/SC). - Ofício nº 662, de 18 de novembro, encaminhado pelo Presidente do Senado Federal
informando da abertura de prazo para interposição de recurso aos seguintes Projetos de Decreto
Legislativo do Congresso Nacional: 1) Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2003-CN: autoriza a
execução da restauração de rodovias federais no Estado do Mato Grosso - conservação preventiva,
rotineira e emergencial de rodovias no Estado do Mato Grosso (Aviso nº 40/2003-CN - Parecer nº
109/2003-CN), constante do Orçamento de 2002. 2) Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2003-CN:
suspende a execução da obra de restauração de rodovias federais no Estado do Mato Grosso -
conservação preventiva, rotineira e emergencial de rodovias no Estado do Mato Grosso (Aviso nº
40/2003-CN - Parecer nº 109/2003-CN), constante do Orçamento de 2003. 3) Projeto de Decreto
Legislativo nº 17/2003-CN: autoriza a execução da obra de construção de trechos rodoviários no
Corredor Oeste-Norte - BR-319/AM - Divisa RO/AM - Manaus, constante do Orçamento de 2002. -
Ofícios de 18 de novembro, encaminhados pelo Terceiro Secretário no exercício da Primeira
Secretaria, Senador Heráclito Fortes, encaminhando autógrafos dos Decretos Legislativos-CN: 1)
Ofício nº 657: Decreto Legislativo nº 10/2003-CN: suspensão de contratos da obra de construção
de trechos rodoviários na BR-470, no Estado do Rio Grande do Sul. 2) Ofício nº 659: Decreto
Legislativo nº 11/2003-CN: suspensão do contrato da obra de restauração de rodovias federais no
Estado de Mato Grosso do Sul. 3) Ofício nº 661: Decreto Legislativo nº 12/2003-CN: exclui do
Quadro VII anexo à Lei Orçamentária para 2003 a obra de construção do Hospital de Santo Antônio
do Descoberto, em Goiás. - Correspondência externa recebida: 1) Expediente enviado por correio
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eletrônico, encaminhado pelo Economista José Airton Castelo Branco, ex-chefe de Relações
Públicas Regional do DNOCS, ex-Vice-Presidente da Associação dos Funcionários do DNOCS e
Coordenador de Imprensa e Divulgação da Sociedade dos Amigos do DNOCS, que expõe sobre a
situação atual da execução dos projetos desse Departamento. Esse e-mail também foi encaminhado
pelo cidadão ao Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar, ao
Relator do Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período 2004-2007, Senador Roberto
Saturnino e ao Presidente da Comissão. 2) Ofício nº 388, de 07 de novembro, do Diretor do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, informando sobre as dificuldades de recursos
orçamentários para desenvolver suas atividades. 3) Ofício nº 712, de 13 de novembro, do Diretor-
Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, que encaminha cópia do pedido de reexame de
decisão do Tribunal de Contas da União nos termos do Acórdão nº 1.456/2003-TCU-Plenário. -
Expediente encaminhado em atendimento ao disposto no art. 17 da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2004 - obras acima de 8 milhões de reais: Ofício nº 322, de 14 de novembro, do Ministério dos
Transportes. A seguir, o Presidente retomou a apreciação das matérias remanescentes da pauta. O
Presidente comunicou, conforme acordado na última reunião, que os itens referentes aos
Requerimentos do Deputado Anivaldo Vale seriam os primeiros a serem apreciados. Item 29 -
Requerimento nº 16/2003, solicitando o comparecimento do Ministro da Saúde, Dr. Humberto
Costa, perante o Plenário da Comissão, para prestar esclarecimentos sobre as fontes de recursos
que financiam o Ministério da Saúde, em especial as relativas ao Cumprimento da Emenda
Constitucional nº 29, de 2000. Autor: Deputado Anivaldo Vale. O autor fez a apresentação do
Requerimento. Não houve debate. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em seguida, os Senadores Geraldo
Mesquita Júnior e Roberto Saturnino solicitaram o registro do voto contrário à matéria. Item 30 -
Requerimento nº 17/2003, solicitando o comparecimento do Ministro da Educação, Dr.
Cristovam Buarque, perante o Plenário da Comissão, para prestar esclarecimentos sobre o
Programa Toda Criança na Escola. Autor: Deputado Anivaldo Vale. O autor fez a apresentação do
Requerimento. O Senador Amir Lando manifestou-se favorável, ao tempo em que expôs sua
preocupação com a exiguidade do prazo para apreciação dos Projetos de Lei Orçamentária para
2004 e do Plano Plurianual para o período 2004-2007. O Deputado Wasny de Roure discutiu a
matéria. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 31 - Requerimento nº 18/2003, solicitando o
comparecimento do Ministro dos Transportes, Dr. Anderson Adauto Pereira, perante o Plenário da
Comissão, para prestar esclarecimentos sobre a recuperação e manutenção da malha rodoviária
federal constantes do Orçamento 2003 - Lei nº 10.640, de 14.01.2003, e do projeto de Orçamento
2004, objeto do Projeto de Lei nº 31, de 2003-CN, do Poder Executivo. Autor: Deputado Anivaldo
Vale. O autor propôs o sobrestamento da matéria. Item 32 - Requerimento nº 19/2003,
solicitando o comparecimento do Ministro da Fazenda, Dr. Antonio Palocci Filho, perante o Plenário
da Comissão, para prestar esclarecimentos sobre os parâmetros macroeconômicos constantes do
Projeto de Lei Orçamentária para 2004, objeto do Projeto de Lei nº 31, de 2003 - CN, do Poder
Executivo". Autor: Deputado Anivaldo Vale. O autor propôs a realização de reunião de audiência
pública conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e foi
atendido pelo Presidente. Item 33 - Requerimento nº 20/2003, que solicita a realização de
reunião de audiência pública para avaliar e debater os resultados da iniciativa do Poder Executivo
de instituir os Fóruns de Desenvolvimento, Participação e Inclusão, com o objetivo de estimular a
participação e ao controle social na formulação do PPA 2004-2007. Solicita, ainda, que sejam
convidados o Srº Luiz Soares Dulci, Ministro-Chefe da Secretaria Geral da Presidência da
República, e um representante da Inter Redes de Direitos e Política, organização responsável pela
mobilização em todos os estados. Autor: Senador Sibá Machado. O Requerimento foi retirado para
ser apreciado na reunião seguinte. Item 34 - Requerimento nº 21/2003, que solicita a realização
de reunião de audiência pública da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
para prestar esclarecimentos sobre a incorporação do enfoque de gênero e raça, de maneira
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transversal, no processo de elaboração dos Projetos de Lei Orçamentária para 2004 e Plano
Plurianual 2004-2007. Autor: Deputado Paulo Bernardo. O Requerimento foi retirado para ser
apreciado na reunião seguinte. Item 35 - Requerimento nº 25/2003, que solicita esclarecimentos
ao Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Antônio Palocci, sobre as razões da notável lucratividade das
instituições financeiras comerciais nos três primeiros trimestres do ano e sobre seu recolhimento
de tributos. Autor: Deputado Pauderney Avelino. O Requerimento foi retirado para ser apreciado
na reunião seguinte. Item 36 - Requerimento nº 26/2003, solicitando o comparecimento do
Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Antônio Palocci, perante o Plenário da Comissão, para prestar
esclarecimentos sobre a Medida Provisória nº 135, de 2003, que alterou a legislação tributária
federal, tornou não cumulativa a cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e elevou alíquota da citada contribuição para 7,6%. Autor: Deputado Pauderney
Avelino. O Requerimento foi retirado para ser apreciado na reunião seguinte. O Presidente solicitou
aos relatores dos projetos de lei em tramitação que entregassem os respectivos Pareceres na
Secretaria da Comissão com a maior brevidade possível. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, às dez horas e cinqüenta e quatro minutos, o Presidente encerrou os trabalhos e convocou
reunião ordinária a ser realizada no dia 25 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. xxxxxxxxxxx


