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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
abertos os trabalhos da 4ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 11, 12,
13 e 14/2005.

 Não há quorum para deliberação no Senado. Em face disso, não há deliberação em
relação às atas.

Solicito ao Deputado Gilmar Machado que faça a leitura do Expediente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Correspondência interna recebida.
Expediente comunicando indicação para o Colegiado de Representantes das Lideranças

partidárias com assento na Comissão:
 Ofício nº 235, de 12 de julho, do Líder do PT, Deputado Paulo Rocha, indicando o

Deputado João Grandão, em substituição ao Deputado Wasny de Roure.
Expedientes encaminhando justificativas de falta deferidas pela Presidência:
1) Ofício nº 402, de 5 de julho, do gabinete do Deputado Leodegar Tiscoski: de 1º a 13

de julho.
2) Ofício nº 862, de 5 de julho, do Líder do PMDB, Deputado José Borba: dias 7, 15, 21,

28 e 30 de junho de 2005.
3) Ofício nº 275, de 6 de julho, do gabinete do Deputado Anivaldo Vale: dias 29 e 30 de

julho.
Expediente solicitando a alteração da modalidade de aplicação em emendas dos

seguintes Parlamentares:
1) Ofício nº 257, de 5 de julho, do Deputado Ildeu Araújo.
2) Ofício nº 689, de 5 de julho, do Deputado Cezar Schirmer.
3) Ofício nº 138, de 5 de julho, do Deputado Severiano Alves.
4) Ofício nº 47, de 5 de julho, do Deputado Carlos Sampaio.
5) Ofícios nºs 122 e 123, de 7 de julho, do Senador João Ribeiro, coordenador da

bancada do Tocantins.
6) Ofício nº 90, de 12 de julho, do Deputado Lupércio Ramos.
7) Ofício nº 241, de 11 de julho, do Líder do PP, Deputado José Janene.
8) Ofício nº 276, de 1º de julho, encaminhado pelo Presidente do Senado Federal,

Senador Renan Calheiros, informando a abertura de prazo de 5 dias úteis, a partir de 1º de
julho, para interposição de recurso aos Projetos de Decreto Legislativo nºs 6 e 7, de 2005, do
Congresso Nacional:

Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 2005, do Congresso Nacional, referente à
conclusão do Parecer nº 11, de 2005, do Congresso Nacional (relativo ao Aviso nº 6, de 2005-
CN). Obras destinadas à restauração de rodovias federais no Estado do Rio Grande do Sul.

Foi encaminhado comunicado a todos os Parlamentares, através do correio eletrônico.
Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 2005, do Congresso Nacional, referente à

conclusão do Parecer nº 12, de 2005, do Congresso Nacional (relativo ao Aviso nº 19, de 2005,
do Congresso Nacional). Obras de construção de trechos rodoviários no corredor oeste-norte da
rodovia BR-319/Amazonas, no Estado do Amazonas).

Foi encaminhado comunicado a todos os Parlamentares, através do correio eletrônico.
Ofício nº 283, de 8 de julho, encaminhado pelo Presidente do Senado Federal, Senador

Renan Calheiros, informando o término do prazo sem interposição de recurso aos seguintes
projetos de decreto legislativo, que irão à promulgação:

Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 2005, do Congresso Nacional, referente à
conclusão do Parecer nº 11, de 2005, do Congresso Nacional (relativo ao Aviso nº 6, de 2005-
CN). Obras destinadas à restauração de rodovias federais no Estado do Rio Grande do Sul.

Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 2005-CN, referente à conclusão do Parecer nº 12,
de 2005, do Congresso Nacional (relativo ao Aviso nº 19, de 2005-CN). Obras de construção de
trechos rodoviários no corredor oeste-norte da rodovia BR-319/AM, no Estado do Amazonas).

Os projetos irão à promulgação.
Correspondência externa recebida.
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1) Aviso nº 245, de 29 de junho, do Ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e enviado ao
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Severino Cavalcanti, encaminhando
demonstrativo das emissões do REAL relativo ao mês de maio de 2005, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

2) Ofício nº 505, de 12 de maio, do Assessor Especial do Ministro da Justiça, Paulo
Pires de Campos, informando que o pleito feito no Ofício nº 074, de 2005, foi encaminhado ao
Secretário Nacional de Segurança Pública.

Expedientes recebidos, encaminhando Relatórios de Gestão Fiscal, em atendimento ao
art. 54, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal dos seguintes órgãos:

Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.
Avisos da Secretaria-Geral do Senado, de 6 de julho, encaminhados pelo Presidente do

Tribunal de Contas da União, Ministro Adylson Motta:
1) Aviso nº 902, de 2005 (Acórdão nº 909, de 2005): adequação ambiental da Usina

Termelétrica Presidente Médici, fases A e B, em Candiota (RS), no Estado do Rio Grande do
Sul.

2) Aviso nº 903, de 2005 (Acórdão nº 923, de 2005): construção de trechos rodoviários
no Corredor Araguaia—Tocantins, na Rodovia BR-242,Tocantins, trechos Peixe—Paranã—
Taguatinga.

3) Aviso nº 904, de 2005 (Acórdão nº 908, de 2005): revitalização da Usina Termelétrica
Presidente Médici, com 446 megawatts, em Candiota (RS), no Estado do Rio Grande do Sul.

4) Aviso nº 905, de 2005 (Acórdão nº 912, de 2005): construção de trechos rodoviários
na BR-156, no Estado do Amapá, Trecho Laranjal do Jari — Macapá.

5) Aviso nº 916, de 2005 (Acórdão nº 903, de 2005): implantação do Perímetro de
Irrigação Baixo Acaraú, no Ceará.

6) Aviso nº 919, de 2005 (Acórdão nº 904, de 2005): construção do trecho rodoviário
situado no Corredor Araguaia—Tocantins/BR-226—Timon/Porto Franco, Subtrecho Barra do
Corda/Porto Franco.

7) Aviso nº 921, de 2005 (Acórdão nº 913, de 2005): auditoria nas obras da Barragem
do Córrego João Leite, no Estado de Goiás.

8) Aviso nº 922, de 2005 (Acórdão nº 915, de 2005): obras de ampliação da capacidade
da Usina Termelétrica Camaçari, de 174 para 350 megawatts — MW, no Estado da Bahia.

9) Aviso nº 923, de 2005 (Acórdão nº 914, de 2005): construção de novos trechos
rodoviários na BR-282, no Estado de Santa Catarina, trecho Lages—São José do Cerrito—
Campos Novos, Santa Catarina.

10) Aviso nº 927, de 2005 (Acórdão nº 911, de 2005): recuperação de trechos
rodoviários — Divisa Pará/Tocantins, Divisa Tocantins/Goiás, na BR-153, Tocantins.

11) Aviso nº 929, de 2005 (Acórdão nº 916, de 2005): aquisição de imóvel, ao custo
estimado de R$ 106.000.000,00, para abrigar a sede de ELETROBRÁS, no Município do Rio de
Janeiro/RJ.

12) Aviso nº 932, de 2005 (Acórdão nº 917, de 2005): construção de trechos rodoviários
na BR-080, no Estado de Goiás, trecho Dois Irmãos—Barro Alto— Uruaçu—São Miguel do
Araguaia.

13) Aviso nº 934, de 2005 (Acórdão nº 918, de 2005): auditoria realizada na
ELETRONORTE (implantação de linha de transmissão Oiapoque—Calçoene/Amapá.

14) Aviso nº 935, de 2005 (Acórdão nº 919, de 2005): implantação de sistema de
transmissão de energia elétrica em Manaus, no Estado do Amazonas.

15) Aviso nº 938, de 2005 (Acórdão nº 910, de 2005): implantação do Perímetro de
Irrigação Propertins, com 20.000 hectares, localizado no Estado do Tocantins.

16) Aviso nº 940, de 2005 (Acórdão nº 920, de 2005): ampliação da capacidade do
parque de geração térmica de energia elétrica no Estado do Amazonas.

17) Aviso nº 941, de 2005 (Acórdão nº 921, de 2005): empreendimento de revitalização
do parque de geração de energia elétrica de Manaus, no Estado do Amazonas.
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18) Aviso nº 945, de 2005 (Acórdão nº 901, de 2005): modernização da infra-estrutura
do Aeroporto Zumbi dos Palmares, no Estado de Alagoas.

 Era o que tinha a ser lido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Terminada a leitura do Expediente,

informo que persiste a falta de quorum no Senado. Falta 1 Senador.
A SRA. DEPUTADA KÁTIA ABREU - Sr. Presidente, solicito verificação de quorum.
 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não existe verificação ainda,

porque não há votação por falta de quorum.
A SRA. DEPUTADA KÁTIA ABREU - Não há quorum no Senado?
 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há quorum no Senado. Em

face disso, a sessão está suspensa. Esperem, houve um engano. Não há quorum. Então,
convoco sessão para amanhã às 18h.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Retificando: a sessão está suspensa

e marcada para amanhã, às 10h. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, V.Exa. poderia nos esclarecer

por favor. Está suspensa a reunião?
O SR. PRESIDENTE (Senado Gilberto Mestrinho) - A reunião foi suspensa e

reconvocada, para darmos continuidade aos trabalhos, amanhã, às 10h.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Então, foi encerrada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Suspensa.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Porque V.Exa. havia encerrado. Disse que,

regimentalmente, haveria o prazo de 24 horas para a próxima. Depois, V.Exa. retornou e disse
que havia sido suspensa a reunião, convocando para às 10h outra da manhã.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto. Foi suspensa por duas
razões. Primeiro, por falta de quorum no Senado. Segundo, porque começou a Ordem do Dia na
Câmara dos Deputados — automaticamente é suspensa a reunião.

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, realmente é estranho.
Suspender a sessão depois de encerrada é complicado.

(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a quarta reunião
extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à
apreciação das matérias constantes nas Pautas 11, 12, 13 e 14, de 2005.

Dada a pendência de acordo para aprovação da LDO, suspendemos a sessão e a
reconvocamos para as 18h de hoje.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Antes da suspensão, Sr. Presidente, V.Exa.
me concede a palavra para uma questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pois não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mais do que uma questão de ordem, é um

esclarecimento. Aliás, é o esclarecimento que queria ontem à noite, em Plenário, mas fui
impedida de falar.

Ontem, o Líder Arlindo Chinaglia disse em Plenário que, mesmo retirada a urgência do
projeto do saneamento, estaríamos impedidos de votar o projeto dos servidores porque não
teríamos votado a LDO. Ora, se já tivéssemos votado a LDO, estaríamos em recesso e não
poderíamos votar o projeto dos funcionários.

Era essa a questão de ordem que eu queria levantar ontem à noite, mas fui impedida de
fazê-lo. Enfim, pergunto a V.Exa., Sr. Presidente, aproveitando a presença do Relator, se —
claro que tudo é possível no acordo — existe algum óbice regimental para, retirada a urgência
do projeto do saneamento, votar o projeto de lei que cria o Plano de Cargos dos Servidores da
Câmara Federal.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Em adendo, Sr. Presidente, indago ao Relator
se há impedimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há impedimento legal, porque
o Plano só estará em vigor a partir de 2006.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então, V.Exa. concorda que não há nenhum
impedimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O processo é normal.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Posso considerar isso como resposta da

Comissão de Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O recesso acontece quando a LDO é

aprovada. Não havendo recesso, o Congresso está em trabalho normal.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Claro. A alegação do Líder do Governo foi

exatamente o contrário: mesmo retirada a urgência do projeto do saneamento, para se votar o
Plano de Cargos dos Servidores seria necessária a aprovação da LDO. Eu, do outro lado, disse
que, se votarmos a LDO, acabam os trabalhos no Congresso e não podemos votar o Plano.

Era esse o esclarecimento. V.Exa. já me esclareceu como eu gostaria. Agora, tenho a
palavra da Comissão de Orçamento, e por conseqüência do seu Relator, de que não existe
nenhum problema na votação do projeto dos servidores.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputada, não cabe, porque
foi votado o aumento do Ministério Público e da Magistratura e os créditos ainda estão aqui.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim, Sr. Presidente, mas o que o Deputado
alegou é que na LDO já constava previsão tanto para os servidores dos tribunais quanto para o
Ministério Público, mas não constava para os funcionários do Legislativo. Por isso, solicitei o
esclarecimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada, está sendo feita ainda a
alteração da LOA, para que, então, se faça a validade da questão.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, queria apenas ter a certeza.
Eu já sabia, mas queria ter a palavra de V.Exa., como Presidente da Comissão. Assim, hoje, em
Plenário, poderei usar a palavra de V.Exa., além da minha.

Muito obrigada.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Fazendo um adendo à intervenção da

Deputada Laura Carneiro, Sr. Presidente, se V.Exa. me permite, gostaria de ouvir o Relator,
Deputado Gilmar Machado.

Deputado, estou aqui fazendo um adendo à intervenção da Deputada Laura Carneiro,
porque o Líder Arlindo Chinaglia, do seu partido, o PT, afirmou textualmente que não
poderíamos votar o Plano de Carreira dos Servidores em função de não haver previsão na LDO.
Além de ter dito que havia um empecilho por falta da votação, S.Exa. disse que a LDO não
previa isso.

Ora, pergunto a V.Exa., até porque li o texto, se a LDO tem ou não previsão para
podermos votar já o Plano de Carreira dos Funcionários, já que será implantado em 2006.
Pergunto isso a V.Exa. para que se esclareça na totalidade a dúvida que houve ontem no
Plenário, realmente fator de impedimento para que pudéssemos votar qualquer matéria.

O esclarecimento que o Senador Gilberto Mestrinho deu à Deputada Laura Carneiro
resolve um ponto, mas falta esse segundo ponto, que o Líder de sua bancada levantou e que
gostaríamos de esclarecer se é verdadeiro ou não. Eu não entendo como verdadeiro e gostaria
de ouvir V.Exa.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Esclarecendo, estamos prevendo na LDO para
o ano que vem. Este ano, para poder pagar inclusive o Plano, existe um crédito que está na
Comissão. Se nós não o votarmos, não adianta votarmos lá, ficará impedido da mesma forma.
Portanto, a Comissão também tem que cumprir a sua parte de votar o projeto aqui, não só
para os servidores da Casa, mas também para os beneficiários dos projetos que já votamos lá.
Se não fizermos isso, nada estará valendo e não pode ser acertado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Há um impedimento na LDO?
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - A LDO é para o ano que vem. O que tem é na
outra. Temos que mexer na anterior, deste ano.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sim, mas já está aqui, basta que a votemos.
Quero dizer, Sr. Presidente, que o argumento do Líder Arlindo Chinaglia não foi correto.

Deputado Gilmar Machado, V.Exa. concorda comigo em que o argumento do Deputado
Arlindo Chinaglia, Líder do PT, não foi correto quando levantou essa questão ontem no
Plenário? V.Exa. tem que me dar a razão, que não era correto o que S.Exa. disse.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado João
Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Uma questão de ordem, Sr. Presidente, como
Líder da bancada do PT na Comissão.

V.Exa. anunciou que a sessão estava suspensa. Parece-me que a discussão da LDO
está acontecendo. Levanto esta questão de ordem. Se não está suspensa, vamos discutir a
LDO.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Houve um apelo apenas para que
respondesse à questão de ordem. Já o fiz, e a sessão está suspensa e reconvocada para as 18h.

(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Em face de estarmos na Ordem do Dia na
Câmara dos Deputados, vou encerrar a reunião, convocando outra reunião para o dia 2 de
agosto, às 15 horas.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos da presente reunião.
Está encerrada a reunião.


