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 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Primeira Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

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

REALIZADA NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2003.

Aos nove, dez, onze, doze, quinze, dezesseis e dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil
e três, reuniu-se a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no plenário 02,
do Anexo II da Câmara dos Deputados, para apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 37,
39, 40 e 41/2003. Nesse período, foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados
titulares: Alexandre Cardoso, Amauri Robledo Gasques, Anivaldo Vale, Antonio Carlos Mendes
Thame, Ary Vanazzi, Bismarck Maia, Carlos Melles, Cezar Silvestri, Claudio Cajado, Dr. Evilásio,
Dr. Hélio, Dr. Rosinha, Eduardo Gomes, Eduardo Sciarra, Eduardo Seabra, Elaine Costa, Francisco
Dornelles, Geraldo Resende, Gilberto Kassab, Gilmar Machado, Givaldo Carimbão, Helenildo
Ribeiro, Humberto Michiles, Jackson Barreto, João Grandão, João Leão, João Magno, Jorge Bittar,
José Borba, José Carlos Elias, José Chaves, José Priante, José Rocha, Jovair Arantes, Júlio Cesar,
Lael Varella, Leonardo Mattos, Machado, Márcio Reinaldo Moreira, Mário Heringer, Mauro Lopes,
Milton Monti, Nárcio Rodrigues, Nelson Meurer, Olavo Calheiros, Osvaldo Coêlho, Pastor Francisco
Olímpio, Pauderney Avelino, Paulo Bernardo, Pedro Chaves, Pedro Novais, Professora Raquel
Teixeira, Rafael Guerra, Renato Casagrande, Ricardo Barros, Roberto Balestra, Rodrigo Maia , Rose
de Freitas, Sérgio Miranda, Tadeu Filippelli, Vignatti, Virgílio Guimarães, Walter Pinheiro, Wasny de
Roure, Wellington Roberto e Zé Gerardo; - Senadores titulares: Almeida Lima, Amir Lando, César
Borges, Delcídio Amaral, Fernando Bezerra, Geraldo Mesquita Júnior, Gilberto Mestrinho, Hélio
Costa, João Ribeiro, Jonas Pinheiro, Leonel Pavan, Lúcia Vânia, Luiz Otávio, Magno Malta,
Mozarildo Cavalcanti, Roberto Saturnino, Romeu Tuma, Sérgio Cabral, Sérgio Guerra e Serys
Slhessarenko; - Deputados suplentes: Agnaldo Muniz, Alberto Goldman, Alex Canziani, Almir
Moura, André Luiz, André Zacharow, Antonio Cambraia, Arlindo Chinaglia, Benedito de Lira, Beto
Albuquerque, Carlos Nader, Colbert Martins, Devanir Ribeiro, Dr. Benedito Dias, Dr. Heleno, Edson
Duarte, Eduardo Valverde, Elimar Máximo Damasceno, Fernando de Fabinho, Gervásio Silva,
Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Herculano Anghinetti, Homero Barreto, João Batista, João Castelo,
João Correia, Jorge Alberto, José Divino, José Pimentel, Josué Bengtson, Kátia Abreu, Laura
Carneiro, Leonardo Monteiro, Leonardo Vilela, Luiz Carreira, Manato, Manoel Salviano, Marcos
Abramo, Mário Negromonte, Maurício Rands, Neuton Lima, Nilson Mourão, Paulo Afonso, Paulo
Kobayashi, Paulo Pimenta, Paulo Rubem Santiago, Pedro Fernandes, Ronaldo Dimas, Silas
Brasileiro, Tarcísio Zimmermann, Waldemir Moka, Welinton Fagundes, Wilson Santiago e Zezéu
Ribeiro; - Senadores suplentes: Aelton Freitas, Ana Júlia Carepa, Antero Paes de Barros, Augusto
Botelho, Eduardo Suplicy, Eurípedes Camargo, Ideli Salvatti, Leomar Quintanilha, Romero Jucá,
Sibá Machado e Valdir Raupp. Foi registrado o comparecimento dos parlamentares não integrantes
da Comissão: Deputados Almir Sá, Coriolano Sales, João Tota, Marcelino Fraga e Pompeo de
Mattos. Registrou-se a ausência dos membros: - Senadores titulares: Duciomar Costa e Efraim
Morais. ABERTURA: Havendo número regimental para abertura dos trabalhos, às quinze horas e
dois minutos do dia nove de dezembro, a reunião foi iniciada. O Deputado João Leão, no exercício
da Presidência, conforme o disposto no art. 8º da Resolução nº 01 de 2001, do Congresso Nacional,
alterada pelas Resoluções nºs 01 e 02 de 2003, do Congresso Nacional, informou que não havia
número regimental para deliberação nas duas Casas do Congresso Nacional e, em seguida, os
trabalhos foram suspensos. Às dezoito horas e cinqüenta e quatro minutos do mesmo dia, havendo
quorum para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o
Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência, Deputado Pauderney Avelino, reabriu a
reunião, suspendendo-a em seguida, tendo em vista sessão no Plenário do Congresso Nacional
marcada para às 19 horas. O Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, reiniciou os trabalhos às
nove horas e quarenta e seis minutos do dia dez do mesmo mês e procedeu à apreciação das Atas
das seguintes reuniões: 1) 9ª Reunião de Audiência Pública, realizada em 26 de novembro de 2003;
e 2) 26ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2003. Foi dispensada a
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leitura das Atas visto que haviam sido distribuídas antecipadamente. Não havendo discussão e
conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regulamento Interno da Comissão, o Presidente
declarou as Atas aprovadas. Em seguida, o Presidente solicitou ao Deputado Gilmar Machado que
lesse o expediente. - Correspondência interna recebida: - Expedientes encaminhando justificativa de
falta às reuniões da Comissão: 1) Ofício nº 128, de 26 de novembro, do Deputado José Rocha,
justificando ausência nos dias 29 de abril, 03 de junho, 26 de agosto, 02 e 18 de setembro e 12 de
novembro de 2003 tendo em vista compromissos político-partidários e, ainda, nos dias 13 de maio,
24 de junho, 21 de agosto e 08 de outubro de 2003, em virtude de viagem de missão oficial. - A
solicitação foi deferida pela Presidência. 2) Ofício nº 369, de 01 de dezembro, do Deputado André
Luiz, justificando ausência no período de 1º a 05 de dezembro, tendo em vista atestado médico
apresentado. 3) Ofício nº 666, de 02 de dezembro de 2003, da Senadora Lúcia Vânia, justificando
ausência nos dias 25 e 26 de novembro, em virtude das votações ocorridas no Plenário do Senado
Federal. 4) Ofício nº 368, de 03 de dezembro, do gabinete do Deputado Leonardo Vilela, justificando
ausência no período de 02 a 05 de dezembro de 2003, em virtude de viagem de missão oficial. 5)
Ofícios nºs 894 e 921, de 02 e 04 de dezembro de 2003, respectivamente, do Senador Magno Malta,
justificando ausência nas datas citadas, tendo em vista o cumprimento de compromissos políticos
no Estado. - Expediente encaminhando indicação para o comitê de assessoramento do Plano
Plurianual/2004-2007: Ofício nº 905, de 04 de dezembro de 2003, do Vice-Líder do PSB, Deputado
Paulo Baltazar, indicando o Deputado Renato Casagrande. - Ofícios de 03 de dezembro de 2003, da
Segunda Suplente no exercício da Primeira Secretaria, Senadora Serys Slhessarenko,
encaminhando autógrafos dos Decretos Legislativos CN: 1) Ofício nº 714: Decreto Legislativo nº
16/2003-CN - exclui do Quadro VII a obra de construção do Hospital Terciário de Natal – RN. 2)
Ofício nº 716: Decreto Legislativo nº 17/2003-CN - exclui do Quadro VII as obra de adequação de
trechos rodoviários na BR-060, trecho da divisa DF/GO até o entroncamento da BR-153/GO, no
Estado de Goiás. 3) Ofício nº 718: Decreto Legislativo nº 18/2003-CN - exclui do Quadro VII as
obras de adequação de trechos rodoviários no corredor Araguaia-Tocantins – BR-060/DF – Distrito
Federal – Divisa DF/GO. 4) Ofício nº 720: Decreto Legislativo nº 21/2003-CN - exclui do Quadro VII
as obras de construção de ponte sobre o Rio Poty, em Teresina, no Piauí. 5) Ofício nº 722: Decreto
Legislativo nº 19/2003-CN - exclui do Quadro VII as obras de melhoramento das instalações do
Porto de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 6) Ofício nº 724: Decreto Legislativo nº 20/2003-CN
– que autoriza a execução orçamentária, física e financeira das obras de implantação do Metrô de
Salvador/BA – Trecho Lapa – Pirajá. - Expediente remetido pelo Presidente do Senado Federal,
Senador José Sarney, informando do término do prazo para interposição de recurso a Projeto de
Decreto Legislativo: Ofício nº 726, de 06 de dezembro: Projeto de Decreto Legislativo nº 24/2003-CN
– construção de trechos rodoviários no Corredor Mercosul – construção de trechos rodoviários no
Rio Grande do Sul. Correspondência externa recebida: 1) Ofício nº 5.575, de 02 de dezembro de
2003, do Secretário-Adjunto do Tesouro Nacional, Almério Cançado de Amorim, encaminhando
esclarecimentos adicionais às questões levantadas na reunião de audiência pública, realizada em 22
de outubro, sobre o cumprimento da meta quadrimestral, nos termos da Lei de Responsabilidade
Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003. - Cópia desse expediente foi encaminhada
aos senhores membros da Comissão em 04 de dezembro. 2) Ofício nº 2.236, de 03 de dezembro, do
Diretor-Geral do DNIT, comunicando que não consta da Proposta Orçamentária para 2004 a
atividade de Supervisão Técnica para Implementação do Programa de Engenharia de Transportes. -
Cópia desse expediente foi encaminhada ao Senador Roberto Saturnino, relator do Projeto de Lei do
Plano Plurianual/2004-2007, ao Deputado Jorge Bittar, Relator-Geral do Projeto de Lei
Orçamentária para 2004, e ao Deputado José Borba, relator setorial da Área Temática V – Infra-
estrutura. - Avisos/SGS de 26 de novembro de 2003, encaminhados pelo Ministro Valmir Campelo,
Presidente do Tribunal de Contas da União: 1) Aviso nº 3.003 (Acórdão nº 1.804/2003): auditoria
realizada nas obras de modernização e adequação do sistema de produção da Refinaria do Vale do
Paraíba (REVAP), no Estado de São Paulo. 2) Aviso nº 3.005 (Acórdão nº 1.806/2003): auditoria
realizada nas obras de construção da Adutora do Italuís II, no município de São Luís/MA. - Esse
expediente foi anexado ao Aviso nº 034/2003-CN por tratar-se da mesma obra. 3) Aviso nº 3.006
(Acórdão nº 1.810/2003): auditoria realizada nas obras de ampliação do Hospital de Clínicas da
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Universidade Federal do Paraná. - Aviso/SGS/TCU de 26 de novembro, encaminhados à Secretaria
Geral da Mesa do Senado Federal para autuação e posterior tramitação na Comissão na forma de
AVN (Aviso do Congresso Nacional): 1) Aviso nº 3.024 (Acórdão nº 1.811/2003): acompanhamento
dos Relatórios de Gestão Fiscal dos Poderes e Órgãos da Administração Federal, relativos ao 2º
quadrimestre de 2003. 2) Aviso nº 3.026 (Acórdão nº 1.803/2003): auditoria realizada nas obras de
adequação de trechos rodoviários no Corredor Leste – BR-020/DF – adequação do trecho Planaltina
– Divisa DF/GO. - Avisos/SGS de 28 de novembro, encaminhados pelo Ministro Valmir Campelo,
Presidente do Tribunal de Contas da União: 1) Aviso nº 3.050 (Acórdão nº 1.801/2003): auditoria
realizada nas obras de construção de trechos rodoviários da BR-487/PR, entre Porto Camargo e
Campo Mourão, no Estado do Paraná. - Esse expediente foi anexado ao Aviso nº 016/2003-CN por
tratar-se da mesma obra. 2) Aviso nº 3.052 (Acórdão nº 1.805/2003): auditoria realizada nas obras
de modernização e adequação do sistema de produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, no
Estado do Paraná. - Avisos/GP de 28 de novembro de 2003, encaminhados pelo Ministro Valmir
Campelo, Presidente do Tribunal de Contas da União: 1) Aviso nº 2.415: encaminha a atualização
das informações relativas às obras com indícios de irregularidades graves em auditorias realizadas
pelo TCU, conforme o disposto no § 4º do art. 94 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004, do
seguinte modo: Anexo I – lista das obras com indícios de irregularidades graves encaminhadas em
setembro, acompanhadas dos acórdãos após a fiscalização. Anexo II – relação das obras com
decisão do TCU pela recomendação de prosseguimento. 2) Aviso nº 2.416 (Acórdão nº 1.746/2003):
auditoria nas obras de construção das Barragens de Piaus e Taquara, localizadas, respectivamente,
nos Estados do Piauí e Ceará. 3) Aviso nº 2.417: acompanhamentos físico-financeiros da execução
dos contratos relativos aos empreendimentos especificados nos Decretos Legislativos do Congresso
Nacional nº 2, de 11/09/2003, e nº 7, de 15/09/2003. - Aviso/SGS de 03 de dezembro/2003,
encaminhado pelo Ministro Valmir Campelo, Presidente do Tribunal de Contas da União: . Aviso nº
3.078 (Acórdão nº 1.864/2003): acompanhamento da gestão pública federal no que concerne à
situação do patrimônio histórico e artístico do Brasil. - Aviso/SGS/TCU de 03 de dezembro,
encaminhado à Secretaria Geral da Mesa do Senado Federal para autuação e posterior tramitação
na Comissão na forma de AVN (Aviso do Congresso Nacional): Aviso nº 3.118 (Acórdão nº
1.834/2003): auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários na BR-230 no
Estado do Pará – Divisa PA/TO – Marabá – Altamira – Itaituba. Após a leitura do expediente, às
nove horas e cinqüenta e sete minutos, tendo em vista sessão do Congresso Nacional marcada para
às dez horas daquela data, o Presidente suspendeu a reunião. O Senador João Ribeiro, no exercício
da Presidência, conforme o disposto no art. 8º da Resolução nº 01 de 2001, do Congresso Nacional,
alterada pelas Resoluções nºs 01 e 02 de 2003, do Congresso Nacional, declarou reiniciada a reunião
às quatorze horas e trinta e quatro minutos do mesmo dia. Em seguida, o Deputado Ricardo Barros
apresentou requerimento verbal de inversão de pauta no sentido de dar prioridade para a
apreciação dos Relatórios Setoriais à Proposta Orçamentária para 2004 constantes da PAUTA nº 41.
Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. PAUTA Nº 41: Apreciação do Relatório Setorial apresentado à Área
Temática III – Fazenda e Desenvolvimento. Relator Setorial: Deputado Gilmar Machado (PT/MG).
O relator apresentou os pontos mais relevantes do Relatório e em seguida fez a leitura do respectivo
adendo. O Deputado Alberto Goldman questionou o relator setorial e foi atendido. Após, o Relator-
Geral, Deputado Jorge Bittar, prestou esclarecimentos adicionais. O relator setorial ressaltou o
acordo realizado pelo Colegiado de Lideranças Partidárias com assento na Comissão no sentido de
que os destaques apresentados aos respectivos relatórios não seriam acolhidos pelos relatores
setoriais. Acrescentou que a Área Temática III seria exceção ao referido acordo visto que era a única
área não contemplada com o último repasse de recursos feito pelo Relator-Geral, tendo em vista a
distribuição antecipada do Relatório. Finalizando, o Deputado Gilmar Machado propôs a fixação de
prazo para a apresentação de destaques à Área Temática III e, durante aquele período, outro
relatório setorial poderia ser apresentado. O Deputado Ronaldo Dimas discutiu o assunto. Em
seguida, o Presidente em exercício acatou a proposta do relator setorial e passou a palavra ao
Deputado Ricardo Barros. Após, o Deputado Alberto Goldman questionou o Relator-Geral quanto à
necessidade de o Relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária ser aprovado antes da
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apreciação dos relatórios setoriais. O Relator-Geral prestou esclarecimentos ao Parlamentar. Com a
palavra, o Deputado Gilmar Machado propôs a apreciação imediata de seu Relatório na condição de
que os destaques fossem apreciados após a votação do Relatório do Comitê de Avaliação da Receita
Orçamentária. Em seguida, o Presidente em exercício informou aos parlamentares que o Relator-
Geral encontrava-se na Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos
Deputados a fim de obter informações adicionais sobre a questão. Às quinze horas e dezesseis
minutos, o Presidente em exercício declarou iniciada a discussão bem como o prazo para a
apresentação de destaques. Debateram a matéria os Deputados Ricardo Barros e Laura Carneiro.
Em seguida, o Presidente em exercício informou que o relator setorial responderia aos
questionamentos de cada grupo de três parlamentares. O Deputado Alberto Goldman prosseguiu
debatendo a matéria. Às quinze horas e vinte e nove minutos, o Primeiro Vice-Presidente, Deputado
Pauderney Avelino, assumiu a condução dos trabalhos. O relator setorial respondeu ao primeiro
bloco de debatedores. A Deputada Laura Carneiro usou da palavra para informar que emenda de
sua autoria havia sido incluída em área temática incorreta. O Presidente em exercício informou da
necessidade da solicitação ser encaminhada à Mesa para devida averiguação. Às quinze horas e
trinta e seis minutos, prosseguiram debatendo o Relatório os seguintes Deputados: Wasny de
Roure, Ronaldo Dimas, Eduardo Valverde, Pedro Chaves, Walter Pinheiro, João Leão, Professora
Raquel Teixeira, Geraldo Resende, João Grandão, Roberto Balestra, João Magno e Almir Moura. Às
dezesseis horas e dois minutos, o Senador Gilberto Mestrinho reassumiu a condução dos trabalhos.
Finalizaram os debates os parlamentares a seguir: Deputados José Rocha e Machado, Senador João
Ribeiro, Deputado Cezar Silvestri, Senador Sérgio Guerra, Deputados Claudio Cajado, Júlio César,
Bismarck Maia, Anivaldo Vale e o Senador Leonel Pavan. Às dezesseis horas e trinta e cinco
minutos, o relator setorial respondeu aos questionamentos feitos pelos parlamentares. Em seguida,
o Deputado Alberto Goldman usou da palavra para fazer referência ao horário de atendimento às
bancadas estaduais pelo Relator-Geral. Acrescentou que seria necessário ter disponíveis os
relatórios setoriais referentes a todas as áreas temáticas. Após, o Presidente declarou que estava
encerrada a discussão bem como o prazo para a apresentação de destaques. Informou, ainda, que
foram apresentados setenta e dois destaques. Usou da palavra para encaminhar votação o
Deputado Alberto Goldman, que se posicionou contrário ao parecer. Em seguida, o Senador João
Ribeiro informou que haveria votação nominal no Senado Federal. Em votação, o Relatório Setorial
referente à Área Temática III – Fazenda e Desenvolvimento com as alterações decorrentes do
Adendo apresentado, ressalvados os destaques, foi aprovado contra os votos dos Deputados
Anivaldo Vale, Alberto Goldman e Professora Raquel Teixeira na representação da Câmara dos
Deputados e, por unanimidade, na representação do Senado Federal. A seguir, o Relator-Geral
respondeu aos questionamentos levantados pelo Deputado Alberto Goldman. Esclareceu que todas
as informações acerca dos relatórios setoriais estariam disponíveis para o atendimento às bancadas
estaduais. Ressaltou, também, o acordo firmado no sentido de que todos os destaques seriam
rejeitados pelos relatores setoriais, com exceção dos referentes à Área Temática III - Fazenda e
Desenvolvimento, visto que o último repasse de recursos feito pelo Relator-Geral havia ocorrido após
o relator setorial da referida área, Deputado Gilmar Machado, ter disponibilizado seu Relatório na
Comissão. Às dezesseis horas e cinqüenta e quatro minutos, tendo em vista a realização de votação
nominal no Plenário do Senado Federal, o Presidente suspendeu a reunião. Às dezessete horas e
quarenta e quatro minutos do mesmo dia, o Presidente deu prosseguimento à reunião. Apreciação
do Relatório Setorial referente à Área Temática II – Justiça e Defesa. Relator Setorial: Senador
João Ribeiro (PFL/TO). O relator fez a apresentação do Relatório Setorial. Em seguida, o Presidente
declarou inadmitida a emenda nº 600.20003, da Comissão de Relações Exteriores do Senado
Federal, conforme o estabelecido na alínea “o” do art. 8º do Regulamento Interno da Comissão. O
Deputado Alberto Goldman apresentou questão de ordem sobre a emenda de relator nº 800.20001
solicitando ao Presidente que a considerasse inadmitida, após a leitura da justificativa do relator
para sua elaboração. O relator setorial informou que a emenda havia sido elaborada de acordo com
o estabelecido no art. 27 da Resolução nº 01, de 2001-CN, alterada pelas Resoluções nºs 01 e 02, de
2003, do Congresso Nacional. O Senador Sérgio Guerra manifestou-se contra a elaboração da
emenda. Não havendo consenso no Plenário, o Presidente decidiu a questão de ordem, e declarou a



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

5

emenda inadmitida. Antes de dar início aos debates, o Presidente informou que o relator
responderia aos questionamentos ao término das intervenções. Usaram da palavra para discutir os
Deputados João Grandão, Laura Carneiro, Alberto Goldman, Luiz Carreira, José Rocha, Pedro
Chaves, Jovair Arantes, Claudio Cajado, Anivaldo Vale, Roberto Balestra, Machado, e os Senadores
Sérgio Guerra, Sibá Machado e Fernando Bezerra. O relator setorial respondeu aos
questionamentos levantados pelos parlamentares. Comunicou que havia atendido à solicitação do
Deputado José Rocha sobre a emenda 501.30001, da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados, retirando-a do quadro de emendas indicadas para
o Comitê de Análise de Emendas. Em seguida, o Presidente encerrou a discussão bem como o prazo
para apresentação de destaques. Foram apresentados 42 destaques ao Relatório Setorial. O
Senador Sérgio Guerra fez encaminhamento da votação, sendo seguido pelo Deputado Alberto
Goldman, que manifestou-se favorável ao Relatório, mas informou que votaria contra tendo em vista
a política adotada pelo Governo. Em votação, o Relatório Setorial referente à Área Temática II –
Justiça e Defesa, ressalvadas as obras com indícios de irregularidades graves e os destaques, foi
aprovado contra os votos dos Deputados Alberto Goldman e Anivaldo Vale, na representação da
Câmara dos Deputados e, por unanimidade, na representação do Senado Federal. Conforme o
estabelecido no art. 13 da Resolução nº 01/2001-CN, alterada pelas Resoluções nºs 01 e 02/2003,
do Congresso Nacional, o Presidente anunciou a votação do quadro de obras com indícios de
irregularidades graves constante do Relatório, ressalvados os destaques, que foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Foram
apresentados 42 destaques. O relator setorial informou que não dispunha de recursos para
atendimento aos destaques apresentados e solicitou que os mesmos fossem reapresentados na fase
de apreciação do Relatório Final. O Deputado Anivado Vale comentou o assunto, sendo seguido pelo
Deputado Ary Vanazzi. A Deputada Laura Carneiro manifestou-se contra e o Senador Sérgio Guerra
solicitou ao Relator-Geral que disponibilizasse recursos para atendimento aos destaques na fase de
relatoria setorial. O Deputado Gilmar Machado propôs que fosse suspensa a votação dos destaques
e que se iniciasse à apresentação do Relatório Setorial referente à Área Temática VIII – Trabalho,
Previdência e Assistência Social. O Presidente decidiu pela suspensão da votação dos destaques até
que o Relatório do Comitê da Avaliação da Receita Orçamentária fosse divulgado. O Senador
Fernando Bezerra apresentou expediente, em que recorre da decisão da Presidência sobre o
indeferimento do pleito constante do Ofício nº 57, de 26/11/2003, assinado pelo Coordenador da
Bancada do Rio Grande do Norte, solicitando a retificação na emenda nº 71210001, apresentada à
Área Temática VII – Saúde: Onde se lê: UO – 36901 – Fundo Nacional de Saúde (FNS) –
Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde – estruturação de unidades de atenção
básica de saúde em municípios – Estado do Rio Grande do Norte; leia-se: UO – 36211 – Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA) – Programa: 0122 – saneamento ambiental urbano – ação 7654 –
implantação, ampliação ou melhoria de sistema público de esgotamento sanitário para prevenção e
controle de agravos em municípios de até trinta mil habitantes, em municípios do Estado do Rio
Grande do Norte. GNE 4 – Investimento – Modalidade de aplicação: 40 (municípios). O Presidente
submeteu o assunto ao Plenário. A Deputada Laura Carneiro e o Senador Sibá Machado
manifestaram-se favoravelmente. Em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em seguida, o relator setorial
prestou os esclarecimentos finais sobre o Relatório Setorial referente à Área Temática II – Justiça e
Defesa. Discutiram, ainda, os Deputados Alberto Goldman e Anivaldo Vale. A Deputada Laura
Carneiro apresentou questão de ordem e indagou como seria o atendimento do Relator-Geral às
Bancadas Estaduais tendo em vista que faltavam cinco relatórios setoriais a serem entregues pelos
respectivos relatores. O Relator-Geral respondeu que a intenção era de que o término da votação do
Relatório Final da Proposta Orçamentária para 2004 se desse até vinte de dezembro. Em reunião, o
Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão decidiu que os
destaques de valores seriam restringidos na fase dos Relatórios Setoriais, pois haveria mais
agilidade no processo se apresentados apenas na fase de apreciação do Relatório Final. O Senador
Sérgio Guerra e a Deputada Laura Carneiro comentaram o assunto. O Deputado Alberto Goldman
informou que usaria das prerrogativas asseguradas no Regimento Interno para apresentação de
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destaques. O Deputado Renato Casagrande manifestou-se pelo direito de apresentar destaques na
fase de apreciação dos Relatórios Setoriais. O Deputado Anivaldo Vale discutiu o assunto. O
Deputado João Leão apresentou proposta no sentido de que fosse apreciado o Relatório Setorial da
Área Temática VIII – Trabalho, Previdência e Assistência Social e os destaques seriam analisados
após a votação do Relatório do Comitê da Avaliação da Receita Orçamentária. Houve consenso no
Plenário. Apreciação do Relatório Setorial apresentado à Área Temática VIII - Trabalho,
Previdência e Assistência Social. Relator Setorial: Deputado Roberto Balestra (PP/GO). O relator
setorial fez a apresentação do Relatório. Encerrada a leitura, o Presidente anunciou o início da
discussão bem como do prazo para apresentação de destaques. A Deputada Laura Carneiro leu
solicitação sobre emenda de sua autoria para o município de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Em
resposta, o Presidente determinou que a emenda individual nº 3268-0020, da Deputada Laura
Carneiro, para apoio à manutenção de unidades de saúde – reforma de unidades de saúde – APAE –
Miguel Pereira-RJ, fosse transferida para o Setor Saúde, na seguinte programação do Fundo
Nacional de Saúde (36901): 10.846.1312.0838.0000 – Apoio a unidades e Serviços de Reabilitação –
reforma de unidades/serviços de reabilitação (APAE) – Miguel Pereira/RJ – GND: 3 E MA: 50 – valor
R$ 80.000,00. Os debates foram iniciados. Discutiram a matéria os Deputados João Grandão,
Alberto Goldman, Vignatti, Ary Vanazzi, Laura Carneiro, Virgílio Guimarães, Ricardo Barros e
Claudio Cajado. O relator setorial respondeu aos questionamentos levantados pelos senhores
parlamentares. O Deputado João Grandão e a Deputada Laura Carneiro solicitaram
esclarecimentos adicionais e foram atendidos pelo relator setorial. O Presidente encerrou a
discussão bem como o prazo para apresentação de destaques. O Deputado Ricardo Barros fez
encaminhamento favorável da votação, ao tempo em que solicitou ao Presidente que a votação do
Relatório Final da Proposta Orçamentária para 2004 fosse feito, no momento oportuno, através da
votação nominal. Os Deputados Alberto Goldman e Laura Carneiro encaminharam contrariamente.
Os Deputados Dr. Rosinha e Zé Gerardo manifestaram-se favoráveis. Em votação ressalvados os
destaques, o Relatório Setorial referente à Área Temática VIII – Trabalho, Previdência e Assistência
Social foi aprovado contra os votos dos Deputados Ricardo Barros, Alberto Goldman, Laura
Carneiro e Eduardo Sciarra na representação da Câmara dos Deputados, e por unanimidade, na
representação do Senado Federal. O Deputado Ricardo Barros questionou o Presidente sobre a
agenda de trabalhos para o dia seguinte. O Presidente informou que seriam apreciados o Relatório
do Comitê da Avaliação da Receita Orçamentária e os destaques apresentados aos Relatórios
Setoriais das áreas temáticas aprovadas. Às vinte e duas horas e cinqüenta e um minutos os
trabalhos foram suspensos. Às onze horas e oito minutos do dia onze de dezembro, o Presidente deu
prosseguimento à reunião. O Deputado Claudio Cajado apresentou questão de ordem acerca do
prazo para a apreciação dos Relatórios Setoriais tendo em vista o art. 37 da Resolução nº 01/2001-
CN, alterada pelas Resoluções nºs 01 e 02/2003, do Congresso Nacional. O Deputado Alberto
Goldman comentou o assunto. Em seguida, o Presidente esclareceu que já haviam sido aprovados
os Relatórios Setoriais, ressalvados os destaques, referentes às Áreas Temáticas II – Justiça e
Defesa; III - Fazenda e Desenvolvimento; e VIII – Trabalho, Previdência e Assistência Social.
Acrescentou que a distribuição dos Relatórios das Áreas I – Poderes do Estado e Representação - e
X – Planejamento e Desenvolvimento Urbano havia completado o período de 24 horas na manhã
daquele dia e que estava sendo aguardado o cumprimento do prazo regimental para apreciação dos
referidos Pareceres. Os Relatórios das Áreas V – Infra-estrutura e IX – Integração Nacional e Meio
Ambiente já haviam sido enviados para serem reproduzidos naquela manhã. Informou também que
os Relatórios referentes às Áreas IV – Agricultura e Desenvolvimento Agrário; VI – Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte; e VII – Saúde ainda não haviam sido recebidos pela
Secretaria da Comissão. O Presidente ressaltou que faltava ser apreciado o Relatório do Comitê de
Avaliação da Receita Orçamentária. Por esse motivo, sugeriu a suspensão dos trabalhos para
reinício às quatorze horas. Como alternativa, propôs a apresentação dos Relatórios já publicados na
página da Comissão na Internet, desde que o Plenário deliberasse nesse sentido. No uso da palavra,
o Deputado Ary Vanazzi lembrou aos presentes que já havia recebido os cinco Relatórios naquele
dia. O Presidente esclareceu que o prazo regimental para apreciação dos Relatórios Setoriais seria
considerado a partir do momento da distribuição dos Relatórios impressos pela Secretaria da
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Comissão. O Deputado Colbert Martins questionou a validade da contagem do prazo a partir da
publicação dos Relatórios na Internet.  O Presidente respondeu que a publicação na Internet tinha
somente finalidade informativa. Em seguida, o Deputado Francisco Dornelles propôs a apresentação
dos relatórios referentes às Áreas I – Poderes do Estado e Representação e X – Planejamento e
Desenvolvimento Urbano. O Presidente consultou o Plenário. Discutiram o assunto os Deputados
Alberto Goldman, Ary Vanazzi e Claudio Cajado. O Senador Almir Moura solicitou esclarecimentos
acerca da apreciação dos Relatórios Setoriais tendo em vista a realização de Sessão no Plenário do
Senado Federal naquela tarde. O Presidente esclareceu que, conforme consenso, seria aguardado o
Relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária e que a Sessão no Plenário do Senado
Federal estava marcada para às quinze horas e trinta minutos, momento em que a reunião da
Comissão seria suspensa. Discutiram o assunto o Deputado Renato Casagrande e o Senador Sérgio
Guerra, ressaltando que a proposta consensual previa somente a leitura dos Relatórios, adiando-se
a discussão para outro momento. Em seguida, o Presidente solicitou ao Senador Amir Lando que
procedesse à leitura do Relatório Setorial referente à Área Temática I, tendo em vista que o relator
setorial, Senador Hélio Costa, chegaria somente no período da tarde. Antes de iniciar a
apresentação do Relatório, o Senador Amir Lando teceu comentários sobre as reformas
constitucionais em tramitação no Congresso Nacional. Apreciação do Relatório Setorial referente
à Área Temática I – Justiça e Defesa. Relator Setorial: Senador Hélio Costa (PMDB-MG). O
Senador Amir Lando iniciou a apresentação resumida do Relatório. O Deputado Alberto Goldman
solicitou a leitura integral do Parecer, tendo em vista ser a melhor oportunidade para os
parlamentares tomarem conhecimento do texto. Nesse sentido, o Deputado José Carlos Elias propôs
que a leitura do Relatório fosse adiada para o período da tarde, seguida pela discussão da referida
matéria. O Presidente acatou a proposta e, às onze horas e quarenta e quatro minutos, suspendeu
os trabalhos. Às quinze horas e quarenta e seis minutos do mesmo dia, o Presidente deu
continuidade à reunião, informando que o Relatório do Comitê de Avaliação da Receita
Orçamentária estava sendo distribuído ao Plenário da Comissão e, em virtude da ausência do
Relator-Geral, solicitou ao Deputado Sérgio Miranda que o apresentasse. O Deputado Alberto
Goldman solicitou a presença do Relator-Geral. Em seguida, o Deputado Sérgio Miranda apresentou
o Relatório. Às dezesseis horas e trinta e cinco minutos, o Deputado Pauderney Avelino, Primeiro
Vice-Presidente, assumiu a direção dos trabalhos. Nesse momento, o Relator-Geral, Deputado Jorge
Bittar, adentrou o recinto e apresentou considerações sobre o Relatório. O Presidente em exercício
solicitou ao Deputado Machado que assumisse a Presidência naquele momento, pois iria debater a
matéria. O Deputado Pauderney Avelino, ao discutir a matéria, apresentou declaração de voto em
separado e, em seguida, reassumiu a direção dos trabalhos na qualidade de Primeiro Vice-
Presidente no exercício da Presidência. O Deputado Alberto Goldman solicitou prazo para analisar a
matéria. O Deputado Gilmar Machado propôs encaminhamento no sentido de que o Relatório e os
destaques apresentados à Área Temática III fossem apreciados no período da noite. Discutiram,
ainda, os Deputados Renato Casagrande e Machado. Em seguida, o Deputado Gilmar Machado
reformulou sua proposta inicial, sugerindo que a apreciação do Relatório do Comitê da Avaliação da
Receita Orçamentária fosse adiada para o dia seguinte. O Deputado Alberto Goldman concordou. O
Deputado Roberto Balestra questionou o Relator-Geral se o critério utilizado para apresentação dos
destaques era somente para correção de erros ou omissões. O Relator-Geral respondeu que havia
compromisso de não acolher os destaques apresentados sem, entretanto, cercear o direito dos
parlamentares de apresentá-los. O Deputado Waldemir Moka questionou o critério a ser adotado
para atendimento às Bancadas Estaduais, tendo em vista que os pequenos estados da federação
precisariam ser contemplados e o Deputado Alberto Goldman questionou sobre a reestimativa
global de receitas e ambos foram respondidos pelo Relator-Geral. O Deputado Almir Moura discutiu
o assunto. Em seguida, o Presidente anunciou o cronograma de apreciação das matérias na reunião
convocada para o dia seguinte, às nove horas e trinta minutos: Relatório do Comitê de Avaliação da
Receita Orçamentária; destaques apresentados às Áreas Temáticas III, II e VIII, cujos Relatórios
Setoriais haviam sido aprovados no dia anterior; discussão e votação do Relatório Setorial da Área I
– Poderes do Estado e Representação; e apresentação, discussão e votação do Relatório da Área
Temática X – Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Às dezessete horas e trinta e sete minutos, o
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Presidente em exercício suspendeu a reunião. Às dez horas e quatro minutos do dia doze do mesmo
mês, o Presidente reabriu a reunião. O Deputado Alberto Goldman propôs a apreciação dos
destaques apresentados às Áreas Temáticas III, II e VIII antes do Relatório do Comitê da Avaliação
da Receita Orçamentária. O Deputado Gilmar Machado manifestou-se favorável. O Deputado
Anivaldo Vale propôs que os destaques apresentados à Área Temática III fossem apreciados
inicialmente e foi atendido pelo Presidente. Apreciação dos destaques apresentados à Área
Temática III – Fazenda e Desenvolvimento. O relator setorial, Deputado Gilmar Machado,
apresentou considerações sobre o parecer aos destaques. O Presidente fez proposta no sentido de
que os destaques fossem votados em bloco por tipo de parecer, que foi aprovada por unanimidade
nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado Bismarck Maia
solicitou que os recursos do destaque 63, de sua autoria, fossem transferidos para o 64 e o 63
ficaria rejeitado. O relator deu parecer favorável. O Deputado Bismarck Maia solicitou que o mesmo
procedimento fosse realizado nos destaques do Deputado Zé Gerardo, mas não foi atendido pelo
relator. I) Destaques com parecer do relator pela aprovação parcial: 1, 2, 15 a 18, 20 a 33, do
Deputado Anivaldo Vale; 34, do Deputado João Grandão; 35, do Senador João Ribeiro; 36, do
Deputado José Rocha; 37 e 38, do Senador Valdir Raupp; 39, do Deputado Renato Casagrande; 40,
do Deputado Machado; 41, do Deputado Geraldo Resende; 42, da Deputada Laura Carneiro; 43, do
Deputado Pedro Novais; 44 e 50, do Deputado Pedro Chaves; 45, da Deputada Professora Raquel
Teixeira; 46, do Deputado Júlio Cesar; 47, do Deputado Pauderney Avelino; 48, do Deputado Walter
Pinheiro; 51 e 60, do Deputado Ricardo Barros; 52 e 53, do Deputado Márcio Reinaldo Moreira; 55,
do Deputado Roberto Balestra; 56, do Deputado Cézar Silvestri; 57, do Deputado João Magno; 58,
da Senadora Serys Slhessarenko; 59, do Deputado Tadeu Filipelli; 61 e 62, do Deputado Zé
Gerardo; 64, do Deputado Bismarck Maia; 65, do Deputado Dr. Rosinha; 68 e 69, do Senador Sibá
Machado; 70, do Deputado Benedito de Lira; 71, do Senador Leonel Pavan e 72, do Deputado Pedro
Fernandes. O Deputado Anivaldo Vale fez solicitação para a Bancada do Estado do Pará e o relator
respondeu que faria recomendação ao Relator-Geral. Em votação em bloco, os destaques com
parecer do relator pela aprovação parcial foram aprovados por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. II) Destaques com parecer do relator pela rejeição: 3 a
14 e 19, do Deputado Anivaldo Vale; 49, do Deputado Alberto Goldman; e 63, do Deputado
Bismarck Maia. Em votação em bloco, os destaques foram rejeitados na representação da Câmara
dos Deputados. Os destaques não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme
o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. III) Destaques prejudicados pelo atendimento a
outro de mesmo teor: 54, do Deputado Roberto Balestra e 66, do Senador Sérgio Guerra. Em
seguida, o Presidente encerrou a apreciação do Relatório Setorial referente à Área Temática III –
Fazenda e Desenvolvimento. Área Temática I – Poderes do Estado e Representação.  Relator
Setorial: Senador Hélio Costa. O relator apresentou resumo do Relatório e o Adendo. A seguir, o
Presidente anunciou o início da discussão e do prazo para apresentação de destaques. Os debates
foram iniciados. Discutiram o assunto os Deputados Sérgio Miranda, Laura Carneiro, Alberto
Goldman, Pedro Chaves, Wasny de Roure, Almir Moura, Bismarck Maia e o Senador Leonel Pavan.
O relator respondeu aos questionamentos levantados. O Senador João Ribeiro e o Deputado
Anivaldo Vale usaram da palavra para tecer comentários sobre o Relatório referente à Área Temática
VI – Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte. Às onze horas e trinta e quatro minutos, o
Primeiro Vice-Presidente, Deputado Pauderney Avelino, assumiu a condução dos trabalhos.
Continuando o debate, discutiram ainda os Deputados Wilson Santiago, Laura Carneiro, José
Rocha, Ary Vanazzi, Tadeu Filippelli e o Senador César Borges. Às onze horas e cinqüenta e três
minutos, o Presidente reassumiu a condução dos trabalhos. Prosseguiram o debate os Deputados
Pauderney Avelino, Ricardo Barros, Machado e a Senadora Lúcia Vânia. O relator respondeu aos
questionamentos efetuados pelos senhores parlamentares. Em seguida, o Presidente encerrou o
debate bem como o prazo para apresentação de destaques. O Deputado Júlio Cesar solicitou prazo
para apresentação de destaque de sua autoria, tendo sido negado pelo Presidente. Em votação, o
Relatório Setorial referente à Área Temática I – Poderes do Estado e Representação com as
alterações decorrentes do Adendo, ressalvados os destaques, foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A seguir, o Presidente informou que
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o Relatório do Comitê da Avaliação da Receita Orçamentária seria apreciado naquela tarde. O
Deputado Pauderney Avelino discutiu o assunto. O Deputado Alberto Goldman propôs a
interrupção dos trabalhos para que o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com
assento na Comissão se reunisse naquele momento. Não havendo consenso, o Presidente
suspendeu os trabalhos às doze horas e trinta e quatro minutos. Às quinze horas e vinte e quatro
minutos do mesmo dia, o Presidente reabriu a reunião, e anunciou a apreciação do Relatório do
Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária. A Deputada Laura Carneiro solicitou esclarecimentos
acerca da apreciação dos Relatórios Setoriais. O Presidente respondeu que o acordo entre os
membros previa que fossem apreciados somente os destaques da Área Temática III – Fazenda e
Desenvolvimento. Com a palavra, o Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2004, Deputado
Jorge Bittar, informou aos membros que os destaques seriam analisados somente na fase de
apreciação do Relatório Final. Acrescentou que a análise do Relatório do Comitê de Avaliação da
Receita Orçamentária estava prevista para o dia quinze de dezembro. Informou, ainda, a
distribuição naquele dia dos Relatórios Setoriais referentes às Áreas Temáticas VI – Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte; e VII - Saúde. Em seguida, a Deputada Laura Carneiro
solicitou que se procedesse à apreciação dos Relatórios Setoriais. Discutiram o assunto os
Deputados José Rocha e Gilmar Machado. O Relator-Geral anunciou o cronograma para a
apreciação dos seguintes Relatórios: 1) Dia doze de dezembro: Área I – Poderes do Estado e
Representação; Área II – Justiça e Defesa; Área IV – Agricultura e Desenvolvimento Agrário; Área
VIII - Trabalho, Previdência e Assistência Social; e Área X – Planejamento e Desenvolvimento
Urbano. 2) Dia quinze de dezembro: Área V – Infra-estrutura; Área VI – Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia e Esporte; Área VII - Saúde; Área IX – Integração Nacional e Meio Ambiente; e Relatório
do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária. Após, o Deputado Roberto Balestra usou da
palavra para encaminhar expediente dirigido ao Relator-Geral. Em seguida, o Presidente anunciou a
apreciação do Relatório referente à Área Temática X – Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
Relator Setorial: Deputado José Carlos Elias. O relator procedeu à apresentação do Relatório. Em
seguida, o Presidente declarou iniciada a discussão e a abertura do prazo para apresentação de
destaques. Discutiu a matéria o Senador João Ribeiro. Após, o Presidente informou que ainda
seriam atendidas pelo Relator-Geral as bancadas do Rio de Janeiro e de Pernambuco. A Deputada
Laura Carneiro discutiu a matéria e encaminhou à Mesa expediente justificando a ausência do
Deputado André Luiz, por estar sob cuidados médicos. Às dezesseis horas e cinqüenta e quatro
minutos, o Segundo Vice-Presidente, Deputado Pauderney Avelino, assumiu a Presidência e deu
prosseguimento aos debates, passando a palavra ao Deputado Pedro Chaves. Em seguida, o relator
setorial respondeu aos três parlamentares do primeiro bloco. Usaram da palavra pelo segundo bloco
o Deputado Anivaldo Vale e os Senadores Sérgio Guerra e Fernando Bezerra. O relator setorial
atendeu aos questionamentos dos parlamentares. Em seguida, usou da palavra o Deputado José
Rocha. Às dezessete horas e vinte e quatro minutos, o Presidente retomou a condução dos
trabalhos. Pelo terceiro bloco, discutiu a matéria o Deputado Alberto Goldman. Às dezessete horas e
quarenta e um minutos, o Presidente suspendeu os trabalhos, retornando às dezessete horas e
quarenta e cinco minutos. Concluíram o terceiro bloco a Deputada Professora Raquel Teixeira e os
Deputados Ary Vanazzi e Waldemir Moka. O relator setorial respondeu aos parlamentares. Pelo
quarto bloco, usou da palavra o Deputado Bismarck Maia, que encaminhou documento referente a
decisão do Tribunal de Contas da União sobre obra no Estado do Ceará. O relator setorial sugeriu
que o documento fosse encaminhado ao Relator-Geral, Deputado Jorge Bittar. Finalizaram o quarto
bloco os seguintes Parlamentares: Deputados Pedro Novais, Roberto Balestra e Renato Casagrande,
Senador Jonas Pinheiro, Deputados Pauderney Avelino, João Grandão, Geraldo Resende, Claudio
Cajado, Walter Pinheiro, Wilson Santiago, Ricardo Barros e Maria Helena. O relator respondeu os
parlamentares do último bloco de debatedores. Às dezenove horas e dez minutos, o Presidente
encerrou a discussão e o prazo para apresentação de destaques. Fizeram encaminhamento da
votação: - contrariamente: Deputado Alberto Goldman, pelo PSDB, e a Deputada Laura Carneiro,
pelo PFL; e, favoravelmente, o Deputado Wasny de Roure, pelo PT, e o Deputado Humberto
Michiles, pelo PL. Em votação, o Relatório Setorial referente à Área Temática X – Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, ressalvados o quadro de obras com indícios de irregularidades graves e os
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destaques, foi aprovado contra os Deputados Alberto Goldman, Rafael Guerra, Anivaldo Vale,
Laura Carneiro, Rodrigo Maia, Claudio Cajado, Pauderney Avelino, Bismarck Maia e Eduardo
Sciarra na representação da Câmara dos Deputados e, por unanimidade, na representação do
Senado Federal. Nos termos do art. 13 da Resolução nº 01/2001-CN, alterada pelas Resoluções nºs
01, 02 e 03/2003, do Congresso Nacional, o quadro de obras com irregularidades graves foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em
seguida, o Deputado João Leão usou da palavra para comunicar o encerramento dos trabalhos do
Comitê de Análise das Emendas. O Deputado Anivaldo Vale teceu considerações gerais sobre o
Orçamento para 2004. A seguir, o Presidente anunciou a apreciação dos destaques apresentados
ao Relatório Setorial referente à Área Temática VIII – Trabalho, Previdência e Assistência
Social. O relator deu parecer pela rejeição de todos os destaques. O Deputado Anivaldo Vale
solicitou à Presidência que os destaques fossem discutidos um por um. O Deputado Pauderney
Avelino discutiu o assunto. O Deputado Anivaldo Vale solicitou que os destaques de sua autoria
fosse encaminhados ao Relator-Geral durante a fase de apreciação do Relatório Final, tendo em
vista impedimento de comparecer às reuniões da semana seguinte. O Presidente informou que por
tratar-se de outra fase, a solicitação não seria aceita. A seguir, o Presidente propôs a votação dos
destaques em bloco, por tipo de parecer, que foi aprovada por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. I) Destaques com parecer do relator pela rejeição: Em
votação, os destaques de nº 1 a 78 foram rejeitados contra os votos dos Deputados Claudio
Cajado, Bismarck Maia, Machado, Laura Carneiro, Rodrigo Maia e Pauderney Avelino na
representação da Câmara dos Deputados. Os destaques não foram apreciados na representação do
Senado Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. Às dezenove horas e
cinqüenta e oito minutos, o Presidente passou à apreciação dos destaques apresentados ao
Relatório Setorial referente à Área Temática II – Justiça e Defesa. Foram apresentados 42
destaques. O relator, Senador João Ribeiro, deu parecer pela rejeição de todos os destaques. O
Presidente propôs a votação dos destaques em bloco, por tipo de parecer, que foi aprovada por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado
Alberto Goldman solicitou a votação do destaque 42, separadamente. I) Destaques com parecer do
relator pela rejeição: Em votação, os destaques 1 a 20, 25, 30 e 31, 33 a 41 foram rejeitados contra
o voto do Deputado Claudio Cajado na representação da Câmara dos Deputados. Os destaques não
foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do
Regimento Comum. O Deputado Alberto Goldman apresentou o destaque 42, de sua autoria. O
relator deu parecer contrário. Em votação, o destaque 42 foi rejeitado contra os votos dos
Deputados Alberto Goldman, Rafael Guerra e Anivaldo Vale na representação da Câmara dos
Deputados. O destaque não foi apreciado na representação do Senado Federal, conforme o disposto
no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. II) Destaques prejudicados tendo em vista o atendimento a
outro de mesmo teor: 21 a 24, 26 a 29 e 32. Às vinte horas e vinte e cinco minutos, o Presidente
comunicou que a apreciação do Relatório Setorial referente à Área Temática II havia sido concluída.
Questionado pelo Deputado Anivaldo Vale se no dia seguinte, sábado, haveria reunião, o Presidente
informou que a próxima reunião se daria na segunda-feira, quinze de dezembro, às quatorze horas e
trinta minutos. O Deputado Virgílio Guimarães teceu considerações sobre o assunto, ao tempo em
que registrou que os relatórios mais polêmicos ainda não haviam sido apreciados. O Presidente
respondeu que os prazos regimentais precisariam ser cumpridos, conforme o estabelecido no art. 37
da Resolução nº 01/2001-CN, alterada pelas Resoluções nºs 01, 02 e 03/2003, do Congresso
Nacional. Em seguida, o Presidente anunciou a apreciação dos destaques apresentados ao
Relatório Setorial referente à Área Temática X – Planejamento e Desenvolvimento Urbano. O
relator, Deputado José Carlos Elias, deu parecer aos destaques. Foram apresentados 189
destaques. A seguir, o Presidente propôs a votação dos destaques em bloco, por tipo de parecer, que
foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Foram apresentados 189 destaques. I) Destaques com parecer do relator pela aprovação: 07, quanto
ao remanejamento de valores entre as modalidades de aplicação, sendo dez por cento na
modalidade de aplicação 30 e noventa por cento na de 40; 09, à emenda 7120.0001, quanto à
mudança no subtítulo da emenda, restabelecendo o da proposição com a seguinte expressão:
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“Implantação da Via TRANSPAN no Município do Rio de janeiro –RJ”; e 151, à emenda 7107.0010,
quanto ao complemento no subtítulo da emenda a expressão “Trecho Caucaia – Vila das Flores”.
Em votação em bloco, os destaques foram aprovados por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Destaque 22, do Deputado Colbert Martins, mudança
do programa para municípios de médio porte; 69, do Senador João Ribeiro, mudança da
modalidade de aplicação de 30 para 40. Em votação em bloco, os destaques foram aprovados
contra os votos dos Deputados Claudio Cajado e Eduardo Sciarra na representação da Câmara dos
Deputados e, por unanimidade, na representação do Senado Federal. O Deputado Wasny de Roure
teceu considerações sobre a greve dos funcionários da Polícia Federal. II) Destaques prejudicados
tendo em vista atendimento a outro de mesmo teor: 73 e 152. III) Destaques com parecer do relator
pela rejeição: 1 a 6, 8, 10 a 21, 23 a 68, 70 a 72, 74 a 150, 153 a 189. Fizeram encaminhamento da
votação: - favoravelmente: Deputados Virgílio Guimarães; Ricardo Barros, pelo PP; Humberto
Michiles, pelo PL; Walter Pinheiro, pelo PT, Waldemir Moka, pelo PMDB; - contrariamente: Claudio
Cajado, pelo PFL; e Anivaldo Vale, pelo PSDB. Em votação em bloco, os destaques foram rejeitados
contra os votos dos Deputados Anivaldo Vale e Claudio Cajado na representação da Câmara dos
Deputados. Não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o disposto no § 1º
do art. 43 do Regimento Comum. Às vinte e uma horas e doze minutos, o Presidente suspendeu a
reunião e convocou sua continuação para o dia quinze de dezembro, às quatorze horas e trinta
minutos. Às quinze horas e dois minutos do dia quinze de dezembro, o Presidente reabriu a
reunião, ao tempo em que o Deputado Rodrigo Maia solicitou a sua suspensão em virtude da
ausência de quorum para deliberação no recinto, conforme o disposto no § 2º do art. 29 do
Regimento Comum. Discutiram o assunto os Deputados Gilmar Machado e Virgílio Guimarães, que
anunciou o falecimento do Prefeito de Andradas, no Estado de Minas Gerais. O Deputado Alberto
Goldman sugeriu que os trabalhos continuassem às dezessete horas daquela data. Usaram da
palavra os Deputados Ricardo Barros, Rodrigo Maia, João Leão, Alberto Goldman, Roberto Balestra,
José Rocha e Gilmar Machado, que propôs aos Representantes das Lideranças Partidárias com
assento na Comissão a adoção de acordo para o prosseguimento dos trabalhos. O Deputado
Machado, solidarizando-se com o posicionamento do Deputado Rodrigo Maia, anunciou que o PFL
adotaria o critério de votação nominal na apreciação do Relatório do Comitê de Avaliação da Receita
Orçamentária. Em razão da ausência de consenso para a continuação dos trabalhos, o Presidente
apresentou duas opções: 1) Realização de nova reunião no dia dezesseis de dezembro, às quinze
horas e quinze minutos; ou 2) Suspensão dos trabalhos por algumas horas. O Presidente ressaltou
que haveria naquela tarde, às dezessete horas, sessão deliberativa no Plenário do Senado Federal
para apreciação de Proposta de Emenda à Constituição. O Deputado José Rocha solicitou
esclarecimentos adicionais ao Presidente, bem como ao Deputado Rodrigo Maia. Após as
informações concedidas pelo Presidente, o Deputado Rodrigo Maia comentou que a oposição estava
colaborando com o andamento dos trabalhos e, nesse sentido, concordava com o prosseguimento da
reunião às dezoito horas daquele dia, com a condição da existência de quorum no recinto. Às quinze
horas e vinte minutos, com a aquiescência do Plenário, o Presidente suspendeu a reunião para
reinício às dezoito horas, após a apreciação da Proposta de Emenda à Constituição pelo Plenário do
Senado Federal. Às dezoito horas e quarenta e quatro minutos do mesmo dia, nos termos do art. 8º
da Resolução nº 01/2001-CN, alterada pelas Resoluções nºs 01, 02 e 03/2003, do Congresso
Nacional, o Deputado Alberto Goldman reiniciou a reunião. Em seguida, passou a palavra ao
Senador Amir Lando, que solicitou aos membros empenho no sentido de que a Proposta
Orçamentária para 2004 fosse integralmente apreciada antes do Natal. Às dezoito horas e quarenta
e nove minutos, após ter concedido a palavra aos Deputados Gilmar Machado e Rodrigo Maia, o
Presidente em exercício suspendeu os trabalhos em virtude da realização simultânea da Ordem do
Dia no Plenário do Senado Federal. Às dez horas e trinta minutos do dia dezesseis do mesmo mês, o
Presidente reabriu a reunião. – Apreciação dos destaques da Área Temática I – Poderes do
Estado e Representação. Foram apresentados 87 destaques. O relator setorial deu parecer aos
destaques, informando que, conforme acordo firmado no Colegiado de Representantes das
Lideranças Partidárias com assento na Comissão, os destaques deveriam ser novamente
apresentados na fase da relatoria final. Os Deputados Bismarck Maia e Claudio Cajado discutiram o
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assunto. O Deputado Alberto Goldman perguntou ao relator o motivo pelo qual alguns destaques
foram contemplados com recursos e foi-lhe respondido que havia uma rubrica para atendimento a
alguns destaques. Em seguida, o Presidente colocou em votação a proposta de votação dos
destaques em bloco, por tipo de parecer, que foi aprovada por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. I) Destaques com parecer do relator pela aprovação
parcial: 2, do Deputado Pedro Chaves; 3 e 4, da Deputada Laura Carneiro; 5, do Deputado Luiz
Carreira; 6, do Deputado Almir Moura; 12, do Senador César Borges; 13, do Deputado Claudio
Cajado; 21 e 45, do Deputado Anivaldo Vale; e 55, do Deputado José Rocha. Em votação em bloco,
os destaques foram aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. II) Destaques prejudicados por não serem matéria dessa relatoria setorial: 60,
do Deputado Bismarck Maia; 67 a 71, do Deputado Alberto Goldman; e 84 e 85, do Deputado
Machado. III) Destaques com parecer do relator pela rejeição, tendo em vista a insuficiência de
recursos: 1, do Senador João Ribeiro; 7 a 11, do Senador Efraim Morais; 14 e 15, 50 a 52, do
Deputado Sérgio Miranda; 16, do Deputado Wellington Roberto; 17 a 19, 22, 23, 25 a 44, 46 a 49,
66,do Deputado Anivaldo Vale; 53, do Senador Geraldo Mesquita Júnior; 54, do Senador Sibá
Machado; 56, 72, 73, do Deputado Wasny de Roure; 57, do Senador Amir Lando; 58, do Deputado
Tadeu Filippelli; 59, da Deputada Professora Raquel Teixeira; 61 a 65, do Senador Leonel Pavan, 74,
do Senador Paulo Octávio; 75, 76, do Senador Sérgio Guerra; 77, do Deputado Welinton Fagundes;
78, do Deputado HumbertoMichiles; 79 a 83, do Deputado Ricardo Barros; 86, da Senadora Lúcia
Vânia. Em votação em bloco, os destaques foram rejeitados na representação da Câmara dos
Deputados. Os destaques não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o
disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. O Deputado José Rocha fez comentários
enaltecedores quanto à atuação do Senador Hélio Costa como relator setorial da Área Temática I,
tendo sido seguido pelo Senador Sérgio Guerra e o Deputado Claudio Cajado. Apreciação do
Relatório Setorial referente à Área Temática IX – Integração Nacional e Meio Ambiente.
Relator Setorial: Deputado Júlio Cesar. O relator fez a apresentação do Relatório. O Deputado
Alberto Goldman questionou se havia recursos aprovisionados para atendimento a destaques. O
relator respondeu que prevalecia o acordo para atendimento de destaques na fase de Relatoria
Final. Em seguida, o Presidente declarou iniciada a discussão bem como o prazo para apresentação
de destaques. O Senador Sérgio Guerra questionou sobre os critérios adotados para acolhimento
das emendas. O relator esclareceu o assunto. Às onze horas e quarenta e um minutos, o Presidente
encerrou a lista de inscrição. O Senador João Ribeiro propôs que a manifestação do relator fosse
feita após o questionamento de grupos de parlamentares. O Presidente acatou a sugestão.
Formando o primeiro bloco de debatedores, os Deputados Pauderney Avelino, Almir Moura e José
Divino e o Senador João Ribeiro discutiram a matéria. Em seguida, o relator respondeu ao primeiro
bloco. Continuando, os Deputados Machado, Wasny de Roure, Pedro Novais, Alberto Goldman e
Waldemir Moka formaram o segundo bloco de debatedores da matéria e foram respondidos pelo
relator. Questionaram o relator os Deputados Geraldo Resende, João Grandão, Wilson Santiago,
Gilmar Machado, Pedro Chaves, Vignatti, Colbert Martins, Claudio Cajado e o Senador Jonas
Pinheiro como integrantes do terceiro bloco de debatedores. Em seguida, o relator respondeu aos
questionamentos levantados pelos parlamentares do terceiro bloco. Às trezes horas e vinte e seis
minutos, o Deputado Alberto Goldman propôs a suspensão dos trabalhos por uma hora para o
almoço. O Deputado Gilmar Machado informou que a Secretaria da Comissão havia providenciado
lanche para que a reunião não fosse interrompida. O Presidente informou que suspenderia por uma
hora. Antes, porém, colocou em votação o Relatório Setorial referente à Área Temática IX –
Integração Nacional e Meio Ambiente, ressalvados o quadro de obras com indícios de
irregularidades graves e os destaques, que foi aprovado contra o voto do Deputado Alberto
Goldman na representação da Câmara dos Deputados e contra o voto do Senador Sérgio Guerra na
representação do Senado Federal. Nos termos do art. 13 da Resolução nº 01, de 2001-CN, alterada
pelas Resoluções nºs 01, 02 e 03, de 2003, do Congresso Nacional, o Presidente anunciou a votação
do quadro de obras com indícios de irregularidades graves, ressalvados os destaques, que foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Às
treze horas e trinta minutos, o Presidente suspendeu os trabalhos por uma hora. Às quatorze horas
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e trinta e dois minutos do dia dezesseis do mesmo mês, o Primeiro Vice-Presidente no exercício da
Presidência, Deputado Pauderney Avelino, reabriu a reunião. O Deputado Claudio Cajado usou da
palavra para discutir as políticas públicas adotadas pelo Governo. A seguir, o Presidente em
exercício anunciou a apreciação do Relatório Setorial referente à Área Temática V – Infra-
estrutura. O relator setorial, Deputado José Borba, fez a apresentação sucinta do Relatório. Às
quatorze horas e quarenta e seis minutos, o Presidente retomou a condução dos trabalhos. O
Deputado Alberto Goldman solicitou a leitura integral do Relatório e foi atendido pelo Presidente.
Finalizada a apresentação do Relatório, às quinze horas e vinte e nove minutos, o Presidente
anunciou o início da discussão bem como do prazo para apresentação de destaques. O Deputado
Alberto Goldman questionou o relator se havia recursos para atendimento aos destaques, ao que
foi-lhe respondido negativamente. O Deputado Ary Vanazzi solicitou esclarecimentos sobre os
destaques e foi respondido. Os debates foram iniciados. O Deputado Pauderney Avelino discutiu o
assunto. Em seguida, o Presidente solicitou maior brevidade no uso da palavra, tendo em vista que
a prorrogação dos trabalhos do Congresso Nacional se estenderia até o dia vinte de dezembro.
Continuando, o Deputado Claudio Cajado discutiu a matéria. O Deputado Gilmar Machado
solicitou ao Presidente que controlasse o prazo para uso da palavra utilizado pelos debatedores,
conforme estabelecido no Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Os Deputados Pedro
Chaves e José Rocha encerraram o primeiro grupo de debatedores. Em seguida, o relator respondeu
ao primeiro grupo. Como primeiro debatedor do segundo bloco de debatedores, o Deputado Wilson
Santiago discutiu a matéria. Em seguida, o Presidente encerrou a lista de inscrição para o debate.
Continuando, os Deputados Paulo Kobayashi, Laura Carneiro e Gonzaga Patriota usaram da
palavra para discutir a matéria, finalizando o segundo bloco. O relator respondeu aos
questionamentos levantados. O terceiro grupo de debatedores era formado pelos Deputados Carlos
Nader, Eduardo Sciarra, Pedro Novais e Wasny de Roure e questionaram o relator. Às dezesseis
horas e quarenta e três minutos, o Segundo Vice-Presidente, Deputado Pauderney Avelino, assumiu
a condução dos trabalhos. Ainda como integrantes do terceiro bloco, debateram a matéria os
Deputados João Grandão, Professora Raquel Teixeira, José Divino e o Senador Sérgio Guerra. O
relator respondeu aos questionamentos levantados relativos à sua Área Temática. Em seguida, o
Presidente em exercício informou que a lista de inscrição para o debate havia sido encerrada no
trigésimo orador. O quarto bloco de debatedores era composto pelos Deputados Machado, Gilmar
Machado, Rose de Freitas e Maria Helena. Às dezessete horas e oito minutos, o Presidente
reassumiu a direção dos trabalhos. Em seguida, o relator respondeu ao quarto bloco de
debatedores. Constituindo o quinto bloco de debatedores, os Deputados Eduardo Gomes e Renato
Casagrande discutiram o assunto. O Deputado Alberto Goldman manifestou posicionamento pela
rejeição do Relatório. Discutiram, ainda, os Deputados José Priante, Márcio Reinaldo Moreira,
Milton Monti, Luiz Carreira, Humberto Michiles, Waldemir Moka, Rafael Guerra, José Chaves,
Ricardo Barros e Senador João Ribeiro. O Deputado Rodrigo Maia solicitou a interrupção dos
trabalhos tendo em vista o início da ordem do dia no Plenário do Senado Federal. O Deputado
Gilmar Machado solicitou a votação imediata do Relatório. O Deputado Alberto Goldman questionou
se a ordem do dia havia começado no Plenário da Câmara dos Deputados e o Presidente respondeu
negativamente. O Senador João Ribeiro informou que não estava sendo realizada sessão
deliberativa no Plenário do Senado Federal naquele momento. Em seguida, o relator respondeu ao
último bloco de debatedores. Às dezoito horas, o Presidente encerrou a discussão bem como o prazo
para apresentação de destaques. A seguir, o Presidente anunciou que iria proceder à votação da
matéria. Os parlamentares fizeram encaminhamento da votação. O Deputado Rodrigo Maia, pelo
PFL, manifestou-se contra tendo em vista a política adotada pelo governo. O Deputado Alberto
Goldman, pelo PSDB, teceu comentários sobre a realização da ordem do dia no Plenário do Senado
Federal e foi esclarecido pelo Presidente. Manifestaram-se, ainda, favoravelmente, os Deputados
Nelson Meurer, pelo PP; Pedro Novais, pelo PMDB; José Chaves, pelo PTB; Humberto Michiles, pelo
PL; Ary Vanazzi, pelo PT; e Colbert Martins, pelo PPS. Encerrado o encaminhamento, o Presidente
passou à votação do Relatório Setorial referente à Área Temática V – Infra-estrutura, ressalvados o
quadro de obras com indícios de irregularidades graves e os destaques, na representação da
Câmara dos Deputados, que foi aprovado contra os votos dos Deputados Rodrigo Maia, Alberto
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Goldman, Laura Carneiro e Carlos Nader. Nesse momento, o Deputado Alberto Goldman pediu
verificação de votação, com o apoiamento dos Deputados Rodrigo Maia, Laura Carneiro, Carlos
Nader, Professora Raquel Teixeira, Bismarck Maia e Pauderney Avelino, conforme o estabelecido no
parágrafo único do art. 39 da Resolução nº 01/2001-CN, alterada pelas Resoluções nºs 01, 02 e 03,
de 2003, do Congresso Nacional. O Presidente informou que os parlamentares apoiadores do pedido
de verificação teriam que permanecer no recinto durante a chamada nominal. Às dezoito horas e
nove minutos, o Deputado Gilmar Machado fez a chamada nominal dos Senhores Deputados e às
dezoito horas e vinte e oito minutos, o Presidente a encerrou. Em seguida, proclamou o resultado da
votação: 41 votos SIM; 14 votos NÃO; total de Deputados votantes: 55. Às dezoito horas e trinta e
um minutos, o Presidente informou que o Relatório Setorial referente à Área Temática V – Infra-
estrutura, ressalvados o quadro de obras com indícios de irregularidades graves e os destaques,
havia sido aprovado na representação da Câmara dos Deputados contra os votos dos Deputados
Claudio Cajado, José Rocha, Pauderney Avelino, Rodrigo Maia, Carlos Nader, Laura Carneiro,
Marcos Abramo, Luiz Carreira, Bismarck Maia, Nárcio Rodrigues, Professora Raquel Teixeira, Rafael
Guerra, Alberto Goldman e Paulo Kobayashi, conforme apuração da votação nominal. Em seguida,
passou à votação na representação do Senado Federal, que foi aprovado por unanimidade. Nos
termos do art. 13 da Resolução nº 01/2001-CN, alterada pelas Resoluções nºs 01, 02 e 03, de 2003,
do Congresso Nacional, e ressalvados os destaques, o Presidente anunciou a votação do quadro de
obras com indícios de irregularidades graves e as emendas que propõem acréscimos em dotações a
obras com indícios de irregularidades graves cujos números são: 7123.0005, 7124.0015,
7104.0016, 7107.0001, 7109.0015, 7120.0002, 7115.007, 7115.0009 e 7122.0017, que foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em
seguida, o Presidente encerrou a votação do Relatório Setorial referente à Área Temática V – Infra-
estrutura. Relatório Setorial referente à Área Temática IV – Agricultura e Desenvolvimento
Agrário. Relator Setorial: Deputado Humberto Michiles. Questionado pelo Relator-Geral, o
Deputado Alberto Goldman solicitou a leitura do Relatório na íntegra. Finalizada a apresentação, o
Presidente anunciou o início da discussão bem como do prazo para apresentação de destaques, às
dezenove horas e vinte e nove minutos. Discutiram a matéria os Deputados José Rocha, João
Magno, Waldemir Moka, Pedro Novais, o Senador Jonas Pinheiro, os Deputados Ary Vanazzi, Renato
Casagrande e Wellington Roberto. O relator respondeu aos questionamentos levantados pelos
Senhores Parlamentares. Discutiram, ainda, os Deputados Alberto Goldman e Eduardo Gomes. Às
vinte horas e seis minutos, o Presidente encerrou a discussão e o prazo para apresentação de
destaques. Em votação ressalvados os destaques, o Relatório Setorial referente à Área Temática IV –
Agricultura e Desenvolvimento Agrário foi aprovado contra o voto do Deputado Alberto Goldman na
representação da Câmara dos Deputados. Nesse momento, o Deputado Alberto Goldman pediu
verificação de votação, com o apoiamento dos Deputados Rodrigo Maia, Laura Carneiro, Eduardo
Gomes e Bismarck Maia, conforme o estabelecido no parágrafo único do art. 39 da Resolução nº
01/2001-CN, alterada pelas Resoluções nºs 01, 02 e 03, de 2003, do Congresso Nacional. Às vinte
horas e oito minutos, o Deputado Jovair Arantes fez a chamada nominal dos Senhores Deputados.
Os parlamentares integrantes do PSDB anunciaram posição de obstrução. Às vinte horas e vinte e
nove minutos, o Presidente encerrou a chamada. Em seguida, proclamou o resultado da votação: 36
votos SIM; 15 votos NÃO; total de Deputados votantes: 51. Às vinte horas e trinta e um minutos, o
Presidente informou que o Relatório Setorial referente à Área Temática IV – Agricultura e
Desenvolvimento Agrário, ressalvados os destaques, havia sido aprovado na representação da
Câmara dos Deputados contra os votos dos Deputados Eduardo Sciarra, José Rocha, Júlio Cesar,
Pauderney Avelino, Rodrigo Maia, Laura Carneiro, Luiz Carreira, Bismarck Maia, Eduardo Gomes,
Helenildo Ribeiro, Nárcio Rodrigues, Professora Raquel Teixeira, Rafael Guerra, Alberto Goldman e
Paulo Kobayashi, conforme apuração da votação nominal. Em votação na representação do Senado
Federal, ressalvados os destaques, o Relatório Setorial foi aprovado por unanimidade. Relatório
Setorial referente à Área Temática VII – Saúde. Relator Setorial: Senador Fernando Bezerra. O
Deputado Alberto Goldman solicitou que fosse feita apresentação integral do Relatório. Às vinte
horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente transferiu a condução dos trabalhos ao Segundo
Vice-Presidente, Deputado Pauderney Avelino. O relator solicitou que fosse apresentado resumo do
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Relatório e o Deputado Alberto Goldman assentiu. Em seguida, o Presidente em exercício consultou
o Plenário, que concordou. Às vinte e uma horas e quarenta e dois minutos, o Presidente em
exercício anunciou o início da discussão bem como do prazo para apresentação de destaques. A
seguir, a condução dos trabalhos foi repassada ao Terceiro Vice-Presidente, Deputado Antônio
Carlos Mendes Thame. Os debates foram iniciados. O Presidente em exercício anunciou que faria
blocos constituídos por quatro parlamentares para questionar o relator. O primeiro bloco era
composto dos Deputados Pauderney Avelino, Rafael Guerra, Laura Carneiro e Eduardo Gomes. Às
vinte e duas horas e seis minutos, o Presidente reassumiu a direção dos trabalhos. Em seguida, o
relator respondeu ao primeiro bloco de debatedores. O Deputado Darcísio Perondi discutiu a
matéria como integrante do segundo bloco de interventores. O Deputado Jovair Arantes solicitou
que as inscrições para o debate fossem retiradas tendo em vista o precário estado de saúde do
relator. Os Deputados Claudio Cajado e Janete Capiberibe não concordaram. Os debates foram
reiniciados. Constituindo, ainda, o segundo bloco de interventores, os Deputados Alberto Goldman,
José Rocha, Claudio Cajado, Ricardo Barros e Geraldo Resende discutiram a matéria. Em seguida,
o relator respondeu ao segundo bloco de debatedores. Conforme o estabelecido no art. 8º alínea “o”
do Regulamento Interno da Comissão, o Presidente declarou inadmitida a emenda nº 5013.0004, da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados, por
indicação do relator. Fizeram encaminhamento de votação: - contrariamente, os Deputados Luiz
Carreira, pelo PFL, e Alberto Goldman, pelo PSDB; e favoravelmente, os Deputados Wasny de
Roure, pelo PT, Ricardo Barros, pelo PP, José Borba, pelo PMDB e Colbert Martins, pelo PPS. O
Deputado Alberto Goldman solicitou esclarecimentos ao relator e foi atendido. O Deputado Sérgio
Miranda discutiu o assunto. A seguir, o Presidente encerrou a discussão bem como o prazo para
apresentação de destaques. Em votação ressalvados os destaques, o Relatório Setorial referente à
Área Temática VII – Saúde, com as alterações decorrentes do Adendo, foi aprovado contra os votos
dos Deputados Rodrigo Maia, Alberto Goldman, Luiz Carreira, Ricardo Barros, Professora Raquel
Teixeira, Eduardo Sciarra, Antônio Carlos Mendes Thame e Bismarck Maia. Em votação na
representação do Senado Federal, foi aprovado por unanimidade. Relatório Setorial referente à
Área Temática VI – Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte. Relator Setorial:
Deputado Nárcio Rodrigues. O Deputado Gilmar Machado solicitou que a reunião fosse suspensa,
tendo em vista que o relator estava reunido com o Relator-Geral, analisando alterações a serem
feitas no Relatório. A reunião foi suspensa às vinte e três horas e trinta e quatro minutos e às vinte
e três horas e quarenta e quatro minutos foi reiniciada. O Presidente informou que a reunião com o
Relator-Geral ainda não havia sido encerrada e propôs a apreciação dos destaques apresentados ao
Relatório Setorial referente à Área Temática IX – Integração Nacional e Meio Ambiente. O relator
setorial, Deputado Júlio Cesar, deu parecer aos destaques e informou, tendo em vista a
insuficiência de recursos, o acolhimento de apenas um destaque, que solicitava a mudança de
modalidade de aplicação. A Deputada Rose de Freitas discutiu o assunto, manifestando
posicionamento contrário. O Presidente a instruiu que apresentasse destaque durante a fase de
apreciação do Relatório Final. Em seguida, a Deputada Janete Capiberibe apresentou recurso,
através do Ofício nº 173, de 08/12/03, contra decisão da Presidência da Comissão pelo
indeferimento da retificação do título na emenda nº 01, de sua autoria, de “Implantação de
melhorias sanitárias domiciliares para prevenção e controle de agravos em Itaubal/AP, valor de 800
mil reais” para “Estruturação da rede de serviço de atendimento básico de saúde, no Fundo
Nacional de Saúde, no mesmo município e mesmo valor”. Consultado, o Plenário assentiu. Em
votação, o recurso foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. O Presidente propôs a apreciação dos destaques em bloco por tipo de parecer.
Foram apresentados 174 destaques ao Relatório Setorial referente à Área Temática IX – Integração
Nacional e Meio Ambiente. – Apreciação dos destaques: I) Destaque com parecer do relator pela
aprovação: destaque 96, do Senador João Ribeiro, que solicita a mudança na modalidade de
aplicação. Em votação, o destaque foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. II) Destaques com parecer do relator pela rejeição: 1 a 5, 8 a
77, 79 a 86, 88 a 95, 97 a 174. Em votação em bloco, os destaques foram rejeitados na
representação da Câmara dos Deputados. Não foram apreciados na representação do Senado
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Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. A seguir, o Presidente
anunciou a apreciação do Relatório Setorial referente à Área Temática VI – Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia e Esporte. Relator setorial: Deputado Nárcio Rodrigues. O Deputado Alberto
Goldman informou que o relator estava ausente e comunicou que não havia representante do PSDB
na reunião do Comitê de Análise das Emendas. O Deputado Paulo Kobayashi comunicou que o
Deputado Nárcio Rodrigues, relator setorial dessa Área, havia sido o representante. A Deputada
Laura Carneiro teceu considerações sobre o critério a ser utilizado pelo Comitê de Análise das
Emendas para o atendimento aos Estados. Discutiram o assunto os Deputados João Leão e José
Rocha. Em seguida, o Presidente informou que o Relatório Setorial referente à Área Temática VI –
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte estava sendo distribuído ao Plenário. O relator
apresentou as considerações gerais sobre o Relatório e iniciou a leitura do Relatório, à zero hora e
trinta e quatro minutos do dia dezessete de dezembro. O relator foi interrompido pelo Deputado
Pedro Novais, que sugeriu a apresentação dos pontos mais relevantes. O Plenário não acatou. A
seguir, o relator retomou a leitura do Relatório. Novamente, a leitura foi interrompida e o Deputado
Gilmar Machado sugeriu a apresentação resumida do Relatório e que o relator retornasse ao
plenário somente após ser firmado acordo para apreciação do Relatório. O Deputado Rodrigo Maia
solicitou que fosse informado o critério para redistribuição de recursos. A Deputada Professora
Raquel Teixeira questionou o relator. Em seguida, o Presidente informou que a apresentação seria
finalizada. O relator retomou a leitura do Relatório. O Deputado José Rocha solicitou o
encerramento da apresentação do Relatório e o relator comunicou que estaria finalizando dentro de
pouco tempo. À uma hora e dezenove minutos, o relator terminou a apresentação. Em virtude dos
critérios para redistribuição de recursos ainda não definidos, o Presidente suspendeu a apreciação
do Relatório Setorial referente a essa Área Temática. Em seguida, anunciou a apreciação dos
destaques apresentados ao Relatório Setorial referente à Área Temática IV – Agricultura e
Desenvolvimento Agrário. Foram apresentados 68 destaques. O relator, Deputado Humberto
Michiles, comunicou que deu parecer pela rejeição de todos os destaques, tendo em vista
insuficiência de recursos. Em seguida, o Presidente propôs a votação dos destaques em bloco por
tipo de parecer, que foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Em votação em bloco, os destaques de nº 01 a 68 foram rejeitados na
representação da Câmara dos Deputados. Os destaques não foram apreciados na representação do
Senado Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. O Deputado Claudio
Cajado questionou sobre o cronograma de realização dos trabalhos da Comissão. O Presidente
respondeu que estava previsto, para às dez horas daquele dia, a apreciação da Errata elaborada
pelo Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária e, no dia seguinte, seria a apresentação do
Relatório Final da Proposta Orçamentária para 2004. O Deputado Claudio Cajado teceu
considerações sobre o Comitê de Avaliação dos Cortes nas Despesas de Custeio, do qual era
integrante. O Deputado Rodrigo Maia fez comentários enaltecedores à atuação do Deputado Claudio
Cajado. O Deputado Colbert Martins comentou o assunto. A seguir, o Presidente passou à
apreciação dos destaques apresentados ao Relatório Setorial referente à Área Temática V –
Infra-estrutura. Foram apresentados 359 destaques. O relator deu parecer aos destaques. Em
seguida, o Presidente propôs a votação dos destaques em bloco por tipo de parecer, que foi
aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. I)
Destaques com parecer do relator pela aprovação: 1) Mudança da modalidade de aplicação: 100, do
Senador João Ribeiro, 357, do Senador Sibá Machado. 2) Mudança da fonte de recursos: 101, do
Senador João Ribeiro; 205 e 206, do Deputado Humberto Michiles; 210 e 211, do Deputado Pedro
Chaves; 260, do Senador Leonel Pavan; 261, do Deputado Wilson Santiago; 262, do Senador Amir
Lando, 263, do Deputado Paulo Kobayashi, 290 e 291, do Deputado Gilmar Machado e 326, do
Deputado Zé Gerardo. 3) Mudança de ação e/ou subtítulo: 05 e 06, da Deputada Laura Carneiro. 4)
Mudança da unidade orçamentária: 200, do Deputado Eduardo Sciarra. Em votação em bloco, os
destaques foram aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. II) Destaques com parecer do relator pela rejeição: 1 a 4, 7 a 75, 77 a 99, 102 a
199, 201 a 204, 207 a 209, 212 a 221, 226 a 259, 264 a 283, 285 a 289, 292 a 325, 327 a 356, 358
e 359. Em votação em bloco, os destaques foram rejeitados na representação da Câmara dos
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Deputados. Os destaques não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o
disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. À uma hora e quarenta e cinco minutos, os
trabalhos foram suspensos e convocada a sua continuação para às dez horas daquela data. Às dez
horas e trinta e sete minutos do mesmo dia, o Presidente deu prosseguimento à reunião. Relatório
Setorial referente à Área Temática VI – Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte. O
relator setorial apresentou o segundo Adendo ao Relatório, objeto de acordo. O Deputado Nelson
Meurer solicitou informações sobre emenda da Bancada do Pará ao que foi-lhe respondido que no
momento apropriado seria debatido. Em seguida, o Deputado Alberto Goldman esclareceu o que
havia sido dito no dia anterior durante a reunião: o Deputado Anivaldo Vale havia feito
comunicação verbal indicando-o como seu substituto no Colegiado de Representantes das
Lideranças Partidárias com assento na Comissão. Continuando, informou que estava na condição
de membro suplente da Comissão e estava aguardando indicação do Líder do PSDB, Deputado
Jutahy Júnior, para formalizar a substituição do Deputado Anivaldo Vale como membro do
Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão. Conforme o
disposto no art. 8º, alínea “o”, do Regulamento Interno da Comissão, o Presidente declarou
inadmitida a emenda 6008.0002, da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, por
sugestão do relator setorial. A seguir, o Presidente anunciou o início da discussão e abertura do
prazo para apresentação de destaques ao Relatório Setorial da Área Temática VI. Iniciados os
debates, os Deputados Paulo Kobayashi e Claudio Cajado manifestaram-se favoráveis ao Relatório
Setorial e aos Adendos apresentados. O Deputado Pedro Novais solicitou esclarecimentos ao relator
setorial antes de discutir a matéria e foi atendido. Continuando, Usaram da palavra os Deputados
Pauderney Avelino, Luiz Carreira, Humberto Michiles, Alex Canziani, Gonzaga Patriota, Alberto
Goldman, José Divino, Leonardo Monteiro e Eduardo Gomes. O Deputado José Rocha manifestou-
se contra. O Deputado Sérgio Miranda solicitou o acesso ao segundo Adendo e foi respondido pelo
Presidente de que o mesmo havia sido distribuído anteriormente. O Senador Antero Paes de Barros
solicitou votação separadamente do destaques apresentados pela Bancada do Estado do Mato
Grosso. O Presidente respondeu que seguiria o mesmo critério adotado com relação às outras áreas
temáticas, devendo ser feita indicação ao Relator-Geral. O Deputado Gilmar Machado solicitou a
votação imediata do Relatório Setorial, tendo em vista a proximidade do início da ordem do dia no
Plenário da Câmara dos Deputados. O Deputado Luiz Carreira concordou. A Deputada Professora
Raquel Teixeira concordaria desde que os destaques fossem discutidos posteriormente. Às doze
horas e quatro minutos, o Presidente encerrou a discussão bem como o prazo para apresentação de
destaques. O Presidente comunicou o recebimento do Ofício nº 2.098, de 17/12/2003, do Líder do
PSB, Deputado Jutahy Júnior, informando da substituição do Deputado Anivaldo Vale pelo
Deputado Alberto Goldman no Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento
na Comissão. Em votação, o Relatório Setorial da Área Temática VI – Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia e Esporte, com as alterações decorrentes dos adendos apresentados, ressalvados os
destaques e as obras com indícios de irregularidades graves, foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nos termos do art. 13 da Resolução
nº 01, de 2001-CN, alterada pelas Resoluções nºs 01, 02 e 03/2003, do Congresso Nacional, o
Presidente anunciou a votação do quadro de obras com indícios de irregularidades graves,
ressalvados os destaques, que foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. O Deputado Wasny de Roure questionou, ainda, o relator setorial e
foi respondido. O Presidente anunciou o início da ordem do dia no Plenário da Câmara dos
Deputados e suspendeu a reunião, às doze horas e onze minutos daquele dia. Às quatorze horas e
trinta e quatro minutos do dia dezessete de dezembro, o Presidente deu continuidade aos trabalhos.
Em seguida, a reunião foi suspensa para aguardar a chegada no recinto do relator setorial da Área
Temática VII – Saúde, Senador Fernando Bezerra. Às quinze horas daquele dia, o Presidente reabriu
os trabalhos e anunciou a apreciação do Relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária.
O Deputado Sérgio Miranda havia feito a apresentação do Relatório no dia 11 de dezembro. De
posse da palavra, o Relator-Geral fez a apresentação das três Erratas e do Adendo apresentados ao
Relatório. O Deputado Pauderney Avelino manifestou-se favorável ao teor das Erratas e Adendo,
porém solicitou que constasse seu voto em separado. O Deputado Walter Pinheiro propôs a
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apreciação, naquele momento, dos destaques da Área Temática VII – Saúde, e a solicitação foi
acatada pelo Presidente, tendo em vista o precário estado de saúde do relator. – Apreciação dos
destaques apresentados ao Relatório Setorial referente à Área Temática VII – Saúde. O relator
deu parecer aos destaques. O Presidente propôs a votação dos destaques em bloco, por tipo de
parecer, que foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. I) Destaques com parecer do relator pela aprovação: 17, do Senador Augusto
Botelho; 81, do Deputado Anivaldo Vale; 145, do Deputado João Leão; 187, do Senador João
Ribeiro; 203, do Deputado Olavo Calheiros. Em votação em bloco, os destaques foram aprovados
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado
Rafael Guerra leu documento de sua autoria com proposta para inclusão no Relatório Final. O
relator setorial acolheu integralmente a proposta. O Deputado Pauderney Avelino também
concordou. Em seguida, passou à votação do destaque nº 208, do Senador Geraldo Mesquita
Júnior, que foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. A Deputada Laura Carneiro solicitou a apreciação separadamente o destaque nº
02, da Bancada do Rio de Janeiro. II) Destaques com parecer do relator pela rejeição por
insuficiência de recursos. Destaques 1, 3 a 16, 18 a 49, 51 a 80, 82 a 126, 128 a 144, 146 a 186,
88 a 202, 204 a 207. Fizeram encaminhamento favorável da votação pela rejeição: Deputado Gilmar
Machado, pelo PT; Pedro Novais, pelo PMDB; Alberto Goldman, pelo PSDB, Renato Casagrande, pelo
PSB; Nelson Meurer, pelo PP; e Geraldo Resende, pelo PPS. O Deputado Claudio Cajado manifestou-
se contra. Em votação, ressalvado o destaque nº 02, os destaques foram rejeitados na
representação da Câmara dos Deputados, contra o voto do Deputado Claudio Cajado. Os destaques
não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43
do Regimento Comum. A seguir, o Presidente consultou o Plenário sobre a alteração referente ao
destaque nº 02, da Deputada Laura Carneiro. Em votação, a proposta de alteração foi aprovada por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em votação, o
destaque nº 02 foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. III) Destaques prejudicados por não serem matéria dessa relatoria setorial: 50, do
Deputado Almir Moura e 127, do Deputado Sérgio Miranda. Discutiram, ainda, os Deputados José
Rocha, Rafael Guerra e Ary Vanazzi. Às dezesseis horas e dez minutos, o Presidente retomou a
discussão do Relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária. Os debates foram
iniciados. O Deputado Claudio Cajado discutiu o assunto e o Deputado Alberto Goldman
manifestou-se contrário. Às dezesseis horas e vinte e seis minutos, o Deputado Pauderney Avelino,
Segundo Vice-Presidente, assumiu a direção dos trabalhos. Continuaram o debate os Deputados
Nárcio Rodrigues, José Rocha, Pedro Novais e Ricardo Barros. O Deputado Rodrigo Maia informou
sua posição contrária. Às dezesseis horas e cinqüenta e quatro minutos, o Relator-Geral respondeu
às indagações dos senhores parlamentares. Em votação, o Relatório do Comitê de Avaliação da
Receita Orçamentária com as alterações do Adendo e das Erratas apresentadas foi aprovado contra
os votos dos Deputados Alberto Goldman, Bismarck Maia, Antônio Carlos Mendes Thame, Paulo
Kobayashi e Nárcio Rodrigues na representação da Câmara dos Deputados. Nesse momento, o
Deputado Alberto Goldman pediu verificação de votação com o apoiamento dos Deputados Rodrigo
Maia, Bismarck Maia, Virgílio Guimarães, Antônio Carlos Mendes Thame, Nárcio Rodrigues e Paulo
Kobayashi, conforme o estabelecido no § único do art. 39 da Resolução nº 01, de 2001-CN, alterada
pelas Resoluções nºs 01, 02 e 03 de 2003, do Congresso Nacional. O Deputado Virgílio informou que
havia acordo para que a matéria fosse votada através do processo nominal. O Deputado Jovair
Arantes fez a chamada nominal dos Senhores Deputados. Tendo encerrado a chamada, o Presidente
proclamou o resultado da votação nominal, às dezessete horas e dez minutos: votos SIM: 41; votos
NÃO: 10; nenhuma ABSTENÇÃO; total de votantes: 51. Em seguida, o Presidente em exercício
informou que o Relatório havia sido aprovado contra os votos dos Deputados Eduardo Sciarra,
Rodrigo Maia, Marcos Abramo, Antônio Carlos Mendes Thame, Bismarck Maia, Eduardo Gomes,
Helenildo Ribeiro, Nárcio Rodrigues, Rafael Guerra e Alberto Goldman na representação da Câmara
dos Deputados, conforme apuração da votação nominal. Em votação na representação do Senado
Federal, o Relatório foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente em exercício anunciou
a presença do Governador do Estado do Acre, Sr. Jorge Viana. O Deputado Rodrigo Maia solicitou a
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suspensão dos trabalhos tendo em vista o início da ordem do dia no Plenário da Câmara dos
Deputados. O Deputado Gilmar Machado solicitou que os trabalhos fossem concluídos, sendo
seguido pelo Deputado João Grandão. Às dezessete horas e dezesseis minutos, os trabalhos foram
suspensos tendo em vista realização da ordem do dia nos Plenários da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal naquele momento. Às vinte horas e seis minutos do dia dezessete do mesmo mês, o
Primeiro Vice-Presidente, Deputado Pauderney Avelino, deu continuidade aos trabalhos e anunciou
a apreciação dos destaques apresentados ao Relatório Setorial referente à Área Temática VI –
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte. No aguardo da chegada do relator, Deputado
Nárcio Rodrigues, a Deputada Laura Carneiro fez uso da palavra. O Deputado Ricardo Barros teceu
considerações acerca da exigüidade do prazo para apreciação da Proposta Orçamentária para 2004
e propôs que a apreciação do Relatório Final fosse feita no dia vinte e dois de dezembro, implicando
auto-convocação do Congresso Nacional. Teceu, ainda, comentários sobre o Relatório Setorial
referente à área da Saúde. Às vinte horas e dezessete minutos, o relator, Deputado Nárcio
Rodrigues, adentrou o recinto. O Presidente em exercício convocou os Representantes das
Lideranças Partidárias com assento na Comissão para reunião às quatorze horas e trinta minutos
daquele dia com vistas a definição do cronograma de apreciação do Relatório Final da Proposta
Orçamentária para 2004. O Deputado Virgílio Guimarães solicitou a votação dos destaques naquele
momento e sugeriu que os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal fossem
contactados para comunicar a necessidade de prorrogação dos trabalhos do Congresso Nacional
para os dias 22 e 23 de dezembro. O Presidente em exercício esclareceu que a previsão de
encaminhamento do Relatório Final da Proposta Orçamentária para 2004 ao Centro Gráfico do
Senado Federal seria no dia dezenove de dezembro e entraria em contato com o Presidente da
Comissão, Senador Gilberto Mestrinho. O Senador Amir Lando comentou o assunto. Às vinte horas
e quarenta e oito minutos, o Relator-Geral adentrou o recinto. Apreciação dos destaques
apresentados ao Relatório Setorial referente à Área Temática VI – Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia e Esporte. O relator, Deputado Nárcio Rodrigues, deu parecer aos destaques. I)
Destaques com parecer do relator pela aprovação: quanto à mudança de ação e/ou subtítulo: 41, do
Deputado Wilson Santiago, e 251, do Deputado Almir Moura. Destaque 62, da Deputada Laura
Carneiro, quanto à mudança da unidade orçamentária; 156, do Senador João Ribeiro, quanto à
mudança da modalidade de aplicação; e 252, do Sendor João Ribeiro, remanejamento entre
emendas do mesmo autor. II) Destaques com parecer do relator pela rejeição: 01 a 40, 42 a 61, 63 a
250, 253 a 255. O Presidente em exercício propôs a votação dos destaques em bloco por tipo de
parecer, que foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Discutiram o teor dos destaques os Deputados Claudio Cajado, Professora Raquel
Texeira, Luiz Carreira e José Rocha. A Deputada Laura Carneiro solicitou ao Relator-Geral o
compromisso de acatar os destaques referentes à Bancada do Rio de Janeiro. O relator respondeu
aos parlamentares. Às vinte e uma horas e vinte e quatro minutos, o Presidente em exercício
anunciou a presença do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado João Paulo Cunha. O
Relator-Geral confirmou a recomposição solicitada pela Deputada Laura Carneiro. O Deputado
Bismarck Maia fez solicitação para atendimento do pleito da Bancada do Ceará. O Deputado Júlio
Cesar discutiu a matéria. Em seguida, o Presidente em exercício anunciou a votação dos destaques
em bloco com parecer do relator pela aprovação, que foram aprovados por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Os destaques 140 e 141 foram
retirados pelos respectivos autores. Ressalvado o destaque 253, o Presidente anunciou a votação
dos destaques com parecer do relator pela rejeição, que foram rejeitados na representação da
Câmara dos Deputados. Não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o
estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. - Apreciação do destaque 253, do Deputado
Luiz Carreira. O Deputado Rodrigo Maia manifestou-se contra. Em votação, o destaque foi rejeitado
na representação da Câmara dos Deputados contra os votos dos Deputados Rodrigo Maia, Eduardo
Sciarra, Luiz Carreira, Laura Carneiro e José Rocha. Não foi apreciado na representação do Senado
Federal, conforme o estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. A seguir, o Deputado José
Rocha solicitou informações sobre o cronograma de trabalhos da Comissão. O Presidente em
exercício anunciou a convocação dos membros para reunião a ser realizada no dia seguinte, às
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quatorze horas e trinta minutos. Os Deputados Gilmar Machado e Walter Pinheiro solicitaram a
abertura do Livro de Presença às dez horas. O Deputado Alberto Goldman informou a necessidade
do cumprimento do prazo estabelecido no § 2º do art. 34 do Regulamento Interno da Comissão e
sugeriu a realização de reunião no dia vinte e dois de dezembro. O Deputado Waldemir Moka
sugeriu que fosse realizada, inicialmente, reunião com o Colegiado de Representantes das
Lideranças Partidárias com assento na Comissão. ENCERRAMENTO: Às vinte e uma horas e
quarenta e sete minutos, o Presidente encerrou os trabalhos e convocou reunião extraordinária a
ser realizada no dia dezoito de dezembro, às vinte e uma horas e quarenta e três 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


