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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) Havendo número regimental, declaro
iniciada a 6ª reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização destinada à fiscalização das matérias constantes das Pautas nºs 23, 31, 32, 33 e
34.

Ainda não há quorum para a deliberação na bancada do Senado.
Suspendo esta reunião por 20 minutos para que haja uma reunião de líderes na

Presidência. (Pausa.)
... convoco a sua continuação para amanhã, às 10h.

A reunião está suspensa.

O SR. PRESIDENTE  (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental,
declaro reabertos os trabalho da 6ª reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nº 23, 31,
32 e 33, de 2005.

Há quorum para deliberação nas duas Casas.
Apreciação da ata da 23ª reunião ordinária, realizada em 22 e 24 de novembro de 2005,
Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura da ata por ter sido

distribuída antecipadamente.
Não havendo quem a queira discutir e conforme estabelecido na alínea “f” do art. 8º do

Regulamento Interno da Comissão, declaro a ata aprovada.
Leitura do Expediente.
Convido o Deputado Gilmar Machado a fazer a leitura do Expediente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Correspondência recebida, interna.
Ofício nº 54, de 23 de novembro, do Deputado Lobbe Neto, Presidente da Comissão

Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4.530, de 2004, de autoria da
Comissão Especial destinada a acompanhar e estudar propostas de políticas públicas para a
juventude, solicitando a descrição dos programas destinados aos jovens, no orçamento para
2006.

Ofício nº 96, de 24 de novembro, do Presidente da Comissão Mista de Controle das
Atividades de Inteligência, Senador Roberto Saturnino, encaminhando proposta de emenda ao
Orçamento para 2006.

Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões de Comissões.
Ofício nº 211, de 29 de novembro, do Deputado Claudio Cajado: ausência no período de

23 a 26 de novembro.
Ofício nº 929, de 29 de novembro, do Deputado Marcelo Ortiz: ausência no período de

23 a 25 de novembro.
Expediente solicitando a alteração da modalidade de aplicação em emendas dos

seguintes Parlamentares, que foram encaminhados à Consultoria de Orçamento, e Fiscalização
Financeira para análise e posterior encaminhamento à Comissão.

Ofício nº 775, de 24 de novembro, do Deputado Pedro Novais, Coordenador da bancada
do Maranhão.

Ofício nº 10.259, de 24 de novembro, do Senador Cristovam Buarque.
Expediente encaminhado via fax, de 28 de novembro, da Deputada Mariângela Duarte.
Ofício nº 215, de 28 de novembro, do Deputado Bismarck Maia.
Ofício nº 426, de 29 de novembro, do Senador Eduardo Siqueira Campos.
Ofício nº 426, de 29 de novembro, do Deputado Eduardo Gomes.
Ofício nº 943, de 30 de novembro, do Deputado Francisco Turra.
Expediente solicitando a retificação de emendas apresentadas ao projeto de lei

orçamentária para 2006 dos seguintes Parlamentares, que foram encaminhados à Consultoria
de Orçamento e Fiscalização Financeira para análise e posterior encaminhamento à Comissão:

Ofício nº 34, de 29 de novembro, do Deputado Renato Cozzolino.
Ofício nº 80, de 30 de novembro, da bancada de Alagoas.
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Ofício nº 48, de 30 de novembro, do Deputado Benedito de Lira.
Ofícios nºs 260 e 261, de 30 de novembro, do Deputado Enio Tatico.
Ofício nº 471, de 30 de novembro, do Deputado Aracely de Paula.
Ofício nº 692, de 30 de novembro, do Deputado Jovair Arantes, Coordenador da

bancada de Goiás.
Ofício nº 3.861, de 30 de novembro, do Deputado Ricarte de Freitas, Coordenador da

bancada de Mato Grosso.
Ofício nº 449, de 30 de novembro, do Deputado Júlio Lopes, Presidente da Comissão de

Desenvolvimento Urbano.
Ofício nº 30, de 30 de novembro, do Deputado Maurício Rands.
Atas encaminhando indicação para coordenadores de bancadas estaduais à proposta

orçamentária para 2006:
Coordenador da bancada de Rondônia: Deputado Anselmo.
Coordenador da bancada do Sul: Deputado Chico da Princesa.
Coordenador da bancada do Maranhão: Deputado Pedro Novais.
Coordenador da bancada do Nordeste: Deputado B. Sá.
Coordenador da bancada de Santa Catarina: Deputado Fernando Coruja.
Coordenador da bancada do Ceará: Deputado Inácio Arruda.
Coordenador da bancada do Mato Grosso do Sul: Senador Juvêncio da Fonseca.
Coordenador da bancada do Amazonas: Deputado Silas Câmara.
Coordenador da bancada do Tocantins: Senador João Ribeiro.
Coordenador da bancada do Amapá: Deputado Davi Alcolumbre.
Coordenador da bancada do Mato Grosso: Deputado Ricarte de Freitas.
Coordenador da bancada do Piauí: Deputado Mussa Demes.
Coordenador da bancada do Sergipe: Deputado José Carlos Machado.
Coordenador da bancada do Acre: Senador Tião Viana.
Coordenador da bancada do Paraná: Deputado Chico da Princesa.
Coordenador da bancada de Alagoas: Deputado Benedito de Lira.
Coordenador da bancada de Roraima: Deputado Alceste Almeida.
Coordenador da bancada do Rio Grande do Sul: Deputada Luciana Genro.
Coordenador da bancada de São Paulo: Deputado Milton Monti.
Coordenador da bancada do Espírito Santo: Deputado Manato.
Coordenador da bancada de Minas Gerais: Deputado Virgílio Guimarães.
Coordenador da bancada da Bahia: Deputado José Rocha.
Correspondência recebida externa.
Ofício nº 2.540, de 24 de novembro, do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Luiz

Marinho, solicitando elevação de valores de alguns programas do Ministério na LOAS 2006.
Expediente de 24 de novembro, da ELETRONORTE, encaminhando propostas de

emendas ao projeto de lei orçamentário anual.
Avisos da Secretaria-Geral do Senado e do Tribunal de Contas da União encaminhados

à Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal para autuação e posterior encaminhamento à
Comissão na forma de Aviso do Congresso Nacional.

Avisos da Secretaria-Geral do Senado de 23 de novembro de 2005:
Aviso nº 2.191, de 2005 (Acórdão nº 2.012, de 2005. Implementação e Pavimentação da

Rodovia BR-330 no Estado do Piauí, trecho Bom Jesus do Gurguéia, Piauí — Divisa
Piauí/Maranhão.

Aviso nº 2.193, de 2005 (Acórdão nº 2.014, de 2005). Ampliação e recuperação das
instalações do Porto de Vitória, Espírito Santo.

Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Adylson
Motta.

Avisos da Secretaria-Geral do Senado de 23 de novembro de 2005:
Aviso nº 2.192, de 2005 (Acórdão nº 2.011/2005). Construção de trechos rodoviários no

Corredor MERCOSUL — BR-487, Paraná, Porto Camargo—Campo Mourão.
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Aviso nº 2.194, de 2005 (Acórdão nº 2.015, de 2005). Construção de trechos rodoviários
na BR-163,  no Estado do Pará, trecho Divisa Mato Grosso/Pará/ Santarém.

Aviso nº 2.206, de 2005 (Acórdão nº 2.002, de 2005). Construção da Adutora Acauã,
com 55 quilômetros, no Estado da Paraíba.

Aviso nº 2.218, de 2005 (Acórdão nº 2.004, de 2005). Obras de conservação e
restauração de rodovias no Estado de Mato Grosso.

Aviso nº 2.228, de 2005 (Acórdão nº 2.016, de 2005). Construção de trechos rodoviários
na BR-364, no Estado do Acre, trecho Sena Madureira—Cruzeiro do Sul.

Aviso nº 2.236, de 2005 (Acórdão nº 2.022, de 2005). Implantação de unidades
militares na Calha Norte, Uiramutã, Roraima.

Está lido o Expediente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lido o Expediente, passamos à

Ordem do Dia.
Ordem do Dia.
Pauta nº 23.
Item 1.

“Aviso nº 34, de 2004, do Congresso Nacional; Mensagem
nº 83, de 2004, do Congresso Nacional; Ofício nº 17, de 2004, do
Congresso Nacional; Ofício nº 18, de 2004, do Congresso Nacional;
Ofício nº 19, de 2004, do Congresso Nacional”.

Relator: Senador Valdir Raupp.
Voto: Pelo arquivamento da matéria.
Resultado: Aprovado por unanimidade.
Peço ao Senador Augusto Botelho que proceda à leitura do relatório do Senador Valdir

Raupp, referente ao Aviso nº 34, de 2004, do Congresso Nacional, do item 01 da pauta.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, V.Exa. pode  enumerar quais

requerimentos estão acordados para a pauta de hoje?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Seguiremos a ordem  natural da

pauta. Apreciaremos primeiro os avisos.
Com a palavra o Senador Augusto Botelho.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Passo a ler o voto do Relator constante do

relatório do Senador Valdir Raupp.
Voto do Relator, parte final.

“No caso em apreciação, a análise procedida pelo
Tribunal de Contas da União culminou no Acórdão nº 1.048/2004,
e no respectivo voto, no qual se consideram atendidas as
exigências da LRF.

Assim, com base nessa conclusão e, principalmente,
levando em conta a análise por nós efetuada, voto no sentido de
que esta Comissão tome conhecimento do conteúdo do Relatório de
Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2004, e demais
documentos que compõem o processo, e, uma vez que não há
providência a tomar, determine o seu arquivamento.”

Este é o voto do Senador Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto do Relator é pelo

arquivamento. (Pausa.)
Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

12

Aprovada.
Item 3.

“Aviso nº 61, de 2004, do Congresso Nacional;
Mensagem nº 196, de 2004, do Congresso Nacional; Ofício nº 22,
de 2004, do Congresso Nacional”.

Relator: Senador Valdir Raupp.
Voto: Pelo arquivamento da matéria.
Resultado: Aprovado por unanimidade.
Com a palavra o Senador Augusto Botelho para fazer a leitura do relatório do Senador

Valdir Raupp.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Voto do Relator Valdir Raupp.

“Compete a esta Comissão, nos termos do art. 2º, III,
da Resolução nº 1/2001-CN, examinar e emitir parecer sobre as
matérias e documentos pertinentes ao acompanhamento e
fiscalização da execução orçamentária e financeira e da gestão
fiscal de que tratam os artigos 70 a 72 e 166, § 1º, inciso II, da
Constituição Federal.

O Relatório de Gestão Fiscal, instituído pelo art. 54 da LRF,
deve ser elaborado e publicado a cada quadrimestre pelos titulares
dos Poderes e Órgãos da Administração Pública. Constitui-se em
documento fundamental para a transparência das contas públicas,
na medida em que permite ao Congresso Nacional, aos órgãos de
fiscalização e a toda a sociedade o acompanhamento do
cumprimento, pelos gestores públicos, dos limites legais de
despesas com pessoal, operação de crédito e concessão de
garantia, entre outras.

No caso em apreciação, a análise procedida pelo Tribunal de
Contas da União culminou no Acórdão nº 1.838/2004, aprovado
pelo Plenário, que considera atendidas as exigências da LRF.

Assim, com base nessa conclusão, e levando em conta a
análise por nós efetuada, voto no sentido de que esta Comissão
tome conhecimento do conteúdo do Relatório de Gestão Fiscal
referente ao segundo quadrimestre de 2004, e demais documentos
que compõem o processo, e, uma vez que não há providências a
tomar, determine o seu arquivamento.

Deputado Augusto Botelho, Relator ad hoc, do Senador Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Item 4.

“Mensagem nº 88, de 2004, do Congresso Nacional.
Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 2º do

art. 15 da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003, o relatório de
avaliação do cumprimento da meta de superávit primário;
Mensagem nº 193/2004-CN e Mensagem nº 17/2005-CN”.

Relatora, Senadora Lúcia Vânia.
 Voto: Pela aprovação do relatório.
Com a palavra ao Deputado Gilmar Machado para proceder á leitura do relatório.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -
“O relatório apresentado permite concluir que a meta de

superávit primário do Governo Federal foi cumprida com folga,
tendo em conta o previsto na LDO, de 2004, e na LOAS, de 2004,
ou tornando-se qualquer  outra fonte de controle assemelhado como
referencia (item 2.1).

O excesso de superávit do Governo Federal
(orçamento fiscal e da Seguridade Social e das empresas estatais
federais) em relação à LOA, de 2004, alcançou a soma de 7,5
bilhões de reais, equivalente a 0,43% do PIB.

Esse número demonstra que a meta cumprida
extrapolou de forma exagerada o mínimo estabelecido em lei.

Pelo exposto, voto pela aprovação do relatório de avaliação
do cumprimento da meta de superávit primário do Governo Federal
por esta Comissão, recomendando que a cópia dele seja enviada à
Comissão Especial que está examinando sugestões de alteração
das regras de apreciação, elaboração e tramitação do orçamento,
visando a subsidiar inclusão de norma específica quanto à margem
de tolerância a maior de execução pelo Poder Executivo da meta de
superávit primário.”

É o relatório, Sr. Presidente .
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão a matéria.
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Item 5.

“Mensagem nº 21, de 2005, do Congresso Nacional,
referente ao relatório de Avaliação de Receitas e Despesas.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
Voto: Pelo arquivamento da matéria.
Peço ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -

“Diante do exposto, opinamos que a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização aprove a Mensagem nº
21, de 2005, do Congresso Nacional, que contém o Relatório de
Avaliação de Receitas e Despesas, de 16 de março de 2005, do
Poder Executivo, e que a mesma seja encaminhada para o
arquivamento.”

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Item 6.
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“Mensagem nº 24, de 2005, do Congresso Nacional.
Mesma matéria referente ao primeiro bimestre de 2005”.

 Relatora, Senadora Serys Slhessarenko.
Voto: Pelo arquivamento da matéria.
Peço ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -

“Opinamos que a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização tome conhecimento
sobre os Relatórios de Avaliação de Receitas e Despesas, de
23 de março, 23 de maio e 22 de junho de 2005, constantes
das Mensagens nºs 24, 47 e 80, de 2005, respectivamente,
e encaminhe-os para o arquivamento.”

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Item 7.

“Mensagem nº 24, de 2004, do Congresso Nacional.
Encaminha ao Congresso Nacional o demonstrativo da

atualização dos parâmetros para a elaboração do Orçamento de
2005”.

Relator, Deputado José Carlos Machado.
Voto: Sugere a apensação ao PL nº 51, de 2004, e doravante esse procedimento seja

automático, dispensado-se a indicação de Relator.
Estando ausente o Relator, Deputado José Carlos Machado, concedo a palavra ao

Deputado Geraldo Resende para proceder à leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE -

“Como a referida mensagem representa mera atualização
de informações constante do PL 51/2004-CN, sugere-se que seja
apensada ao mesmo. Sugere-se também que doravante este
procedimento seja automático, dispensando-se a indicação de
relator e recomendando ainda o arquivamento do processo.
Relator, Deputado José Carlos Machado.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Item 8.

“Mensagem nº 26, de 2005, do Congresso Nacional,
referente à relação das operações de crédito pendentes de
contratação”.

Relatora: Deputada Laura Carneiro.
Voto: Pela solicitação ao Poder Executivo de informações sobre o estado em que se

encontra o processo de contratação de cada uma das operações de crédito.
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Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, a ementa encaminha ao

Congresso Nacional, nos termos do § 2º do art. 37 da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, a
relação das operações de crédito pendentes de contratação.

Voto — para simplificar, na medida em que os Srs. Deputados já receberam o relatório
—, portanto, pela solicitação ao Poder Executivo de informações sobre o estado em que se
encontra o processo de contratação de cada uma das operações de crédito.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Item 9.

“Ofício nº 20, de 2005, do Congresso Nacional, sobre
demonstrações contábeis do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste — FNE”.

Relatora: Senadora Lúcia Vânia.
Voto: Pelo arquivamento da matéria.
Peço ao Deputado Geraldo Resende que proceda à leitura do voto.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr, Presidente, procederei à leitura do voto:

“Diante do exposto e considerando que as contas do FNE
ainda deverão ser objeto de apreciação do Tribunal de Contas da
União e que não há providências adicionais a serem adotadas,
nosso voto é no sentido de que esta Comissão delibere pelo
conhecimento da matéria e pelo encaminhamento do processo ao
arquivo.”

É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Os itens 10, 12 e 13 foram retirados da pauta.
Item 11.

“Ofício nº 03, de 2005, do Congresso Nacional.
Encaminha ao Congresso Nacional exemplar do relatório das
Atividades Desenvolvidas e dos Resultados Obtidos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte — FNO”.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
Peço ao Deputado Geraldo Resende para proceder à leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, procederei à leitura do voto:

“Diante do exposto e considerando que as contas do FNO
ainda deverão ser objeto de apreciação do Tribunal de Contas da
União e que não há providências adicionais a seres adotadas,
nosso voto é no sentido de que esta Comissão delibere pelo
conhecimento da matéria e pelo encaminhamento do processo ao
arquivo.”
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É o voto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Item 2.

“Mensagem nº 117, de 2003, do Congresso Nacional;
Ofício nº 18, de 2003, do Congresso Nacional; Ofício nº 19, de
2003, do Congresso Nacional; Ofício nº 20, de 2003, do Congresso
Nacional. Todos relativos ao Relatório de Gestão Fiscal”.

Relator, Deputado Pedro Novais.
Voto: Pela solicitação ao Poder Executivo de esclarecimentos a respeito da observância

aos limites disciplinados na mencionada Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal.
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Mensagem nº 117/2003-CN (Mensagem nº 495,

na origem) e Ofícios nºs 18/2003-CN, 19/2003-CN e 20/2003-CN, que encaminham ao
Congresso Nacional Relatórios de Gestão Fiscal emitidos pela Presidência da República,
Ministério Público da União, Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal,
respectivamente, relativos ao segundo quadrimestre de 2003, nos termos do art. 5º da Lei nº
10.028, de 2000.

Voto.
Diante do exposto, voto por que esta Comissão considere:

a) - atendidas as exigências de publicação do Relatório de Gestão Fiscal da Presidência da
República, dos Ministério Público da União, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal
Federal, relativo ao segundo quadrimestre de 2003, nos termos do  § 2º do art. 55 da Lei
Complementar nº 101, de 2000, e do art. 5º, I, da Lei nº 10.028, de 2000;

b) - cumpridos os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à
despesa com pessoal no segundo quadrimestre de 2003 desses órgãos;

c) - prejudicada a análise do cumprimento dos limites previstos na LRF para as dívidas
consolidada e mobiliária, para as operações de crédito e para a concessão de garantias, em
percentual da receita corrente líquida, visto ainda não terem sido fixados pelos órgãos legislativos
competentes.

Sugiro, ainda, que esta Comissão encaminha ao Poder Executivo solicitação de
esclarecimentos a respeito da observância aos limites disciplinados na mencionada
Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal.

Sala da Comissão, Deputado Pedro Novais, Relator
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Item 14.

“Ofício nº 21, de 2004, do Congresso Nacional.
Encaminha ao Congresso Nacional as demonstrações financeiras”.

Relator: Senador Valdir Raupp.
Voto: Pelo arquivamento da matéria.
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O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, não está sendo possível

ouvir os oradores, porque estão fazendo muito barulho no fundo da sala e o som está baixo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio ao Plenário.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
Concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado para proceder à leitura do voto.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Passo a ler o voto:

“Considerando o exposto, voto para que seja dada ciência
aos membros desta Comissão da documentação enviada pelo
Banco Central do Brasil, com sua posterior remessa para os
arquivos, recomendando que cópias deste parecer sejam
encaminhadas à Presidência daquela instituição e ao Exmo. Sr.
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, para
ciência de seu conteúdo e adoção das providências cabíveis, com
vistas ao atendimento adequado das disposições da Lei de
Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
objetos de análise neste parecer”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o parecer.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Vamos à pauta nº 32.
Item 2:

“Aviso nº 14/2005-CN. Encaminha ao Congresso Nacional
cópia do Acórdão nº 442, de 2005, do TCU (Plenário), bem como dos
respectivos Relatório e Voto que o fundamentam referente ao
Levantamento de Auditoria realizada nas obras de Duplicação de
Trechos Rodoviários no Corredor Transmetropolitano - BR-116/SP,
Divisa SP/PR (TC nº 009.409/2002-5)”.

O Relator é o Deputado Pedro Chaves e seu voto é pelo arquivamento da matéria.
Concedo a palavra ao Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES -  Sr. Presidente, vou direto ao voto.
As obras referentes à duplicação de trechos rodoviários no corredor transmetropolitano

- BR-116/SP, Divisa SP/PR não estão relacionadas no Anexo VI da Lei nº 11.100/2005
(LOA/2005). No entanto, o Acórdão nº 442/2005 do TCU recomenda a paralisação cautelar das
obras em face da subsistência de sobrepreços nos Contratos PG-025/97 (lote 01/SP), PG-
026/97 (lote 05/SP), PG-124/97 (lote 07/SP) e PG-151/97 (lote 21/SP).

Entretanto, em fiscalização recente da Corte de Contas, cuja instrução do corpo técnico
ainda não foi apreciada pelo Plenário, os referidos contratos encontram-se concluídos. Além
disso, não foram constatados restos a pagar relacionados com os contratos, conforme pesquisa
feita no SIAFI. Portanto, não há motivos para inclui-los no Anexo VI da Lei nº11.100/2005.

No que tange aos pagamentos indevidos por medição a maior, a questão será objeto de
tomada de contas especial. Nesse caso, então, o que se pretende é o ressarcimento, pois a
despesa já foi realizada. Por conseguinte, dispensável a providência para inclusão do
empreendimento no rol de obras com indícios de irregularidades graves.

Diante disso, voto no sentido de que esta Comissão:
a) - tome conhecimento do Aviso nº14, de 2005-CN, e das peças que o acompanham;
 b) - autorize o arquivamento dos autos.
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Esse é o nosso voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é pelo arquivamento.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Item 3.

“Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº
21/2005-CN. Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão
proferido nos Autos do processo nº TC 005.309/2005-6 - (Plenário),
bem como do Relatório e do
Voto que o fundamentaram, sobre o Levantamento de Auditoria
realizada na execução das obras de reurbanização e canalização
do Córrego Botafogo e Capim Puba, no Município de Goiânia/GO -
Programa de Trabalho nº 13.077.0458.1244.1076”.

O Relator é o Deputado Nazareno Fonteles.
Não foram apresentadas emendas, e o voto é pela autorização de execução na forma do

projeto legislativo apresentado.
Solicito ao Deputado Pedro Chaves que proceda à leitura do voto ao Relator.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, vou direto ao voto:

“Diante do exposto, tendo em vista o que estabelece o art.
97 da Lei nº 10.934/2004 (LDO/2005), voto no sentido de que esta
Comissão:

a) tome conhecimento do Aviso nº 21, de 2005-CN, e das peças que o
acompanham;

b)  autorize a exclusão do Contrato nº 002/90 e do Convênio nº
124/99 (SIAFI 387341), relacionados com o subtítulo
Reurbanização e Canalização dos Córregos Botafogo e Capim Puba,
sob responsabilidade do Ministério da Integração Nacional,
constante no Anexo VI da Lei nº 11.100/2005, nos termos do
projeto de decreto legislativo em anexo.”

Passo a ler o Projeto de Decreto Legislativo:
“Projeto de decreto legislativo

Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005) o
Contrato nº 002/90 e o Convênio nº 124/99-MI (SIAFI 387341),
relacionados com o subtítulo Reurbanização e Canalização dos
Córregos Botafogo e Capim Puba, sob responsabilidade da Unidade
Orçamentária 53.101.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º - Ficam excluídos do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005

(LOA/2005) o Contrato nº 002/90 e o Convênio nº 124/99-MI
(SIAFI 387341), relacionados com o subtítulo Reurbanização e
Canalização dos Córregos Botafogo e Capim Puba, sob
responsabilidade da Unidade Orçamentária 53.101.

Art. 2º - Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Comissões.
Deputado Nazareno Fonteles.”
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Este é o projeto de decreto legislativo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o parecer.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Item 04:

“Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 27/2005-
CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
1.062, de 2005 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório
e Voto que o fundamentaram referente ao levantamento de
auditoria realizada na Expansão de Sistema de Transmissão de
Energia Elétrica no Mato Grosso (TC 006.075/2005-0)”.

O Relator é o Deputado Devanir Ribeiro.
Como está ausente S.Exa., peço ao Deputado Gilmar Machado que faça a leitura do

voto.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHAD - Pois não, Sr. Presidente.
Passo a ler o voto do Deputado Devanir Ribeiro:

“Diante do exposto, tendo em vista o que estabelece o art.
97 da Lei nº10.934/2004 (LDO/2005), voto no sentido de que esta
Comissão:

a) tome conhecimento do Aviso nº 27, de 2005-CN, e das peças
que o acompanham;

b) inclua no Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005) o
Contrato nº4500071745, referente ao fornecimento de 229 KM
de cabo pára-raios OPGW, núcleo de 24 fibras e acessórios,
para LT 230 KV Rondonópolis—Barra do Peixe, realizado com
recursos consignados ao empreendimento “Expansão de
Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso
(Acréscimo de aproximadamente 365 km de linha de
transmissão, implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA) e Reforço
nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA - no
Estado do Mato Grosso”, sem subtítulo correspondente no
orçamento de 2005, sob responsabilidade da UO 32.224
(Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A)”

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o parecer.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Item nº 05.

“Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 30/2005-
CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
1.172, de 2005 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório
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e Voto que o fundamentaram referente à auditoria nas obras de
expansão do sistema de trens urbanos de Porto Alegre/RS, no
trecho Sapucaia—São Leopoldo - (TC 006.665/2003-0)”.

O Relator é o Deputado José Carlos Machado, cujo voto é pela exclusão do Anexo VI da
Lei nº 11.100/2005, dos contratos nº 08.093.725/96 e 08.061.884/00, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo.

Peço ao Deputado Geraldo Resende que faça a leitura do voto do Relator.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE  - Pois não, Sr. Presidente.
Passo a ler o voto do Relator da matéria:

“Diante do exposto, tendo em vista o que estabelece o art.
97 da Lei nº 10.934/2004 (LDO/2005), voto no sentido de que esta
Comissão:
 a) tome conhecimento do Aviso nº 30, de 2005-CN, e das peças que
o acompanham;
b) exclua do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005) os
Contratos nº 08.093.725/96 e 08.061.884/00, executados com
recursos consignados no programa de trabalho
15.453.1295.005J.0018, sob responsabilidade da UO 56.201
(Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A)”.

É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria está em discussão.

(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, passa-se à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada no Senado Federal.
Item nº 6.

“Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº
33/2005-CN, que ‘Encaminha ao Congresso Nacional cópia do
Acórdão nº 1.250, de 2005 — TCU (Plenário), bem como dos
respectivos Relatório e Voto que o fundamentaram referente ao
Levantamento de Auditoria realizada nas obras de recuperação de
trechos rodoviários — Brasília—Divisa DF/GO na BR-020/GO —
Distrito Federal (TC 009.432/2005-8).”

O Relator é o Deputado Amauri Gasques.
Não foram apresentadas emendas.
Solicito ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura do voto do Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pois não, Sr. Presidente.
Passo à leitura do voto do Relator:

“Diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão:
a) tome conhecimento do Aviso nº 33, de 2005-CN, e das

peças que o acompanham;
b) inclua no Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005) os

subtítulos 26.782.0220.1E98.0002 — Recuperação de Trechos
Rodoviários — Brasília—Divisa DF/GO na BR-020/GO — No
Distrito Federal e 26.782.0230.10EA.0002 — Adequação do
Trecho Planaltina—Divisa DF/GO, sob responsabilidade da UO
39.252 (DNIT), na forma do projeto de decreto legislativo em
anexo”.

É o voto, Sr. Presidente.
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Passo à leitura do projeto de decreto legislativo:
Projeto de Decreto Legislativo

Inclui no Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005) os
subtítulos 26.782.0220.1E98.0002 — Recuperação de
Trechos Rodoviários — Brasília Divisa DF/GO na BR-
020/GO — no Distrito Federal e 26.782.0230.10EA.0002 —
Adequação do Trecho Planaltina—Divisa DF/GO, sob
responsabilidade da UO 39.252

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Ficam incluídos no Anexo VI da lei nº

11.100/2005 os subtítulos 26.782.0220.1E98.0002 —
Recuperação de Trechos Rodoviários — Brasília—Divisa
DF/GO na BR-020/GO — no Distrito Federal e
26.782.0230.10EA.0002 — Adequação do Trecho
Planaltina—Divisa DF/GO, sob responsabilidade da UO
39.252.

Art. 2º - O Tribunal de Contas da União fará o
acompanhamento físico-financeiro da execução das obras
mencionadas no art. 1º deste decreto legislativo,
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o
art. 166, §1º, da Constituição Federal.

Art. 3º - Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 1º de dezembro de 2005”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, estou me inscrevendo

porque tenho assunto a abordar e gostaria de fazê-lo quando V.Exa. terminar esta fase de
votação mais ampla. Não quero interromper os trabalhos, mas apenas fazer este registro,
porque eventualmente podem se esgotar os assuntos e ser encerrada a reunião. Por isso, quero
deixar consignado desde já que estou me inscrevendo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. está inscrito.
Item nº 7.

“Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 37/2005-
CN, que ‘Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
1.341, de 2005 — TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentaram referente ao levantamento
de auditoria realizada nas obras de construção do Trecho D.
Eliseu—Entr. BR-158/PA — (TC 007.194/2005-5).”

A Relatora é a Deputada Laura Carneiro, cujo voto é pela execução da obra.
Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, trata-se do Aviso nº 37/2005-

CN, que “encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.341, de 2005 — TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentaram referente ao
levantamento de auditoria realizada nas obras de construção do Trecho D. Eliseu—Entr. BR-
158/PA”.

O relatório já foi lido. Por isso, passarei diretamente à parte final do voto.
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Diante do exposto, tendo em vista o que estabelece o art. 97 da Lei nº 10.934/2004
9(LDO/2005), voto no sentido de que esta Comissão:

a) tome conhecimento do Aviso nº 37, de 2005-CN, e das peças que o
acompanham;

b) exclua do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005), o empreendimento
“Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Araguaia—Tocantins BR-
222/PA — Construção do Trecho D. Eliseu—Entr. BR 158/PA”, sem dotação
consignada no Orçamento corrente, sob responsabilidade da UO 39.252
(Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes).

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
APROVADO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão (Pausa.)
APROVADO NO SENADO FEDERAL.
Item nº 8.

“Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 38/2005-
CN, que ‘Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
1.438, de 2005 — TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentaram referente ao levantamento
de auditoria realizada, exclusivamente, às obras da BR-242, no
Estado do Tocantins (TC 006.653/2000-4).”

A Relatora é a Deputada Elaine Costa, cujo voto foi pela exclusão do Anexo VI, na forma
do decreto legislativo apresentado.

Solicito à Deputada Laura Carneiro que proceda à leitura do voto da Relatora.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pois não, Sr. Presidente.
Trata-se de parecer ao Aviso nº 38/2005-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional

cópia do Acórdão nº 1.438, de 2005 — TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto
que o fundamentaram referente ao levantamento de auditoria realizada, exclusivamente, às
obras da BR-242, no Estado do Tocantins (TC 006.653/2000-4.)”.

Tendo em vista que todos os Srs. Deputados já receberam os documentos referentes ao
parecer, lerei apenas a parte final do voto:

“Diante do exposto, tendo em vista o que estabelece o art.
97 da Lei nº 10.934/2004 (LDO/2005), voto no sentido de que esta
Comissão:

a) tome conhecimento do Aviso nº 38, de 2005-CN, e das
peças que o acompanham;

b) exclua do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA-2005) o
empreendimento ‘Construção de Trechos Rodoviários na BR-
242 no Estado do Tocantins –– Trecho Peixe––Paranã––
Taguatinga’, sem dotação consignada no orçamento
corrente, sob a responsabilidade da UO 39.252
(Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes)”.

É o parecer, Sr. Presidente, que vem assinado pela Deputada Elaine Costa e que foi lido
pela Relatora ad hoc.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Deputada.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, o parecer é pela exclusão do

empreendimento? É favorável?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim.
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Não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Item nº 10.

“Apreciação do Relatório apresentado à Mensagem nº
174/2003-CN, que, ‘Nos termos do § 5º do artigo 67 da Lei nº
10.524, de 25 de julho de 2002, encaminha ao Congresso Nacional
o Relatório de Avaliação de Receita e Despesas, realizadas até o
mês de novembro de 2003”.

A Relatora é a Senadora Serys Slhessarenko, a quem concedo a palavra.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO  - Sr. Presidente, passarei diretamente à

leitura do voto: após esses registros, voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento
da Mensagem nº 174/2003-CN e dos demais documentos que compõem este processo e
determine o seu arquivamento.

É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Passa-se à apreciação dos itens constantes da Pauta nº 34.
Item nº 9.

“Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 39/2005-
CN, que ‘Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
1.434, de 2005 — TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentaram referente ao levantamento
de auditoria realizada em empreendimento de modernização da
Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, no Estado de Minas
Gerais”.

O Relator da matéria é o Senador Flexa Ribeiro, que vota pela solicitação ao Tribunal de
Contas da União de acompanhamento da obra e de apreciação prioritária do Processo TC nº
008.908/2005-5 e pelo arquivamento da matéria.

Concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado, para que proceda à leitura do voto do
Relator.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pois não, Sr. Presidente.
Passo à leitura do voto do Sr. Relator:

“Diante do exposto, votamos:
a) pelo conhecimento do Acórdão nº 1.434, de 2005 — TCU

— (Plenário), de 14 de setembro de 2005, e do Acórdão nº
1.656/2005 — TCU — (Plenário), de 19 de outubro de 2005;

b) pela solicitação do TCU de acompanhamento da obra e
apreciação prioritária do Processo nº 008.908/2005-5; e

c) pelo encaminhamento dos autos ao arquivo”.
Era o que se tinha a relatar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação.
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Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, entendi que está sendo discutido

o Projeto nº 39.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Trata-se, na verdade, do Aviso nº

39, do Tribunal de Contas da União.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item nº 10.

“Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 44/2005-
CN, que ‘Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
1.569/2005 — TCU (Plenário), bem como do Relatório e do Voto que
o fundamentaram, sobre o Levantamento de Auditoria nas obras de
adequação de trechos rodoviários no corredor Araguaia—Tocantins
na BR-060, no Estado de Goiás (TC 003.584/2001-0)”.

O Relator é o Deputado Benedito de Lira.
Não estando presente o Relator, solicito ao Deputado Gilmar Machado que leia o

parecer.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pois não, Sr. Presidente.
Passo a ler a parte final do voto do Relator:

“Diante do exposto, tendo em vista o que estabelece o art.
97 da Lei nº 10.934, de 2004 (LDO/2005), voto no sentido de que
esta Comissão:

a) tome conhecimento do Aviso nº 44, de 2005-CN, e das peças que o acompanham;
b) exclua do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005) o subtítulo

26.782.0237.3768.0103 (‘Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de
Goiás — Divisa DF/GO—Entroncamento BR-153/GO — GO’) e, por conseguinte, dos
Contratos PG-059/98 e PD-12-0013/98 a ele vinculados, sob responsabilidade da UO
39.252 (Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes), nos termos do
projeto de decreto legislativo em anexo”.

Passo a ler o projeto de decreto legislativo:
“Projeto de Decreto Legislativo

Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005
(LOA/2005) o subtítulo 26.782.0237.3768.0103 (‘Adequação de
Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de Goiás — Divisa
DF/GO—Entroncamento BR-153/GO — GO’) e, por conseguinte,
dos Contratos PG-059/98 e PD-12-0013/98 a ele vinculados, sob
responsabilidade da UO 39.252 (Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Fica excluído do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005

(LOA/2005) o subtítulo 26.782.0237.3768.0103 (‘Adequação de
Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de Goiás — Divisa
DF/GO—Entroncamento BR-153/GO — GO’) e, por conseguinte,
dos Contratos PG-059/98 e PD-12-0013/98 a ele vinculados, sob
responsabilidade da UO 39.252 (Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes).
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Art. 2º - Este decreto legislativo entra em vigor na data da
sua publicação”.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o parecer.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.

 Item nº 11.
“Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 46/2005-

CN, que ‘Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
1.620/2005 — TCU (Plenário), bem como do Relatório e do Voto que
o fundamentaram, sobre o Levantamento de Auditoria efetuado na
SECEX/MG, em maio de 2005, no âmbito da FISCOBRAS, junto ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
— DER/MG, com vistas a fiscalizar a execução de obras e serviços
relativos à construção de contornos rodoviários na BR-381, no
Município de Coronel Fabriciano/MG (TC 006.395/2005-9)”.

O Relator é o Deputado José Carlos Araújo.
 S.Exa. não está presente. Solicito ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura

do voto.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pois não, Sr. Presidente.
Passo à leitura da pa rte final do voto do Relator:

“Dessa forma, tendo em vista o que estabelece o art. 97 da
Lei nº 10.934/2004 (LDO-2005), voto no sentido de que esta
Comissão:

a) tome conhecimento do Aviso nº 46, de 2005-CN, e das
peças que o acompanham;

b) exclua do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA-2005),
o subtítulo 26.782.0230.11VJ.0101, (‘Construção de
Trechos Rodoviários na BR-381 em Minas Gerais — no
Município de Coronel Fabriciano — MG’), bem como do
Convênio PG-140/00-00 e do Contrato PJU-22.008/02,
executados mediante utilização de dotações
consignadas no referido subtítulo, sob responsabilidade
da UO 39.252 (Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes — DNIT), nos termos do projeto
de decreto legislativo em anexo”.

Sr. Presidente, passo a ler o projeto de decreto legislativo:
“Projeto de Decreto Legislativo
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005) o

subtítulo 26.782.0230.11VJ.0101, (‘Construção de Trechos
Rodoviários na BR-381 em Minas Gerais — no Município de Coronel
Fabriciano — MG’), bem como o Convênio PG-140/00-00 e o
Contrato PJU-22.008/02, executados mediante utilização de
dotações consignadas no referido subtítulo, sob responsabilidade
da UO 39.252 (Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes — DNIT).

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º - Fica excluído do Anexo VI da Lei nº
11.100/2005 (LOA/2005) o subtítulo 26.782.0230.11VJ.0101
(‘Construção de Trechos Rodoviários na BR-381 em Minas Gerais —
no Município de Coronel Fabriciano — MG’), bem como o Convênio
PG-140/00-00 e o Contrato PJU-22.008/02, executados mediante
utilização de dotações consignadas no referido subtítulo, sob
responsabilidade da UO 39.252 (Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes — DNIT).

Art. 2º - Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da Comissão, em 1º de dezembro de 2005”.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o parecer.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Concedo a palavra ao Deputado Arthur Virgílio.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, desejo tratar de 2

assuntos. Serei bastante rápido.
O primeiro, na verdade, é apenas uma notícia. Em reunião anterior, falei a respeito de

um conflito de entendimento da bancada de Minas Gerais, da qual sou coordenador, com os
Ministérios do Planejamento e da Integração Nacional acerca da destinação de recursos para o
semi-árido mineiro, que não foram liberados pelo fato de a região não ter sido considerada
parte do Nordeste. Isso vinha ocorrendo porque um programa de computador não aceita aquela
região como parte do Nordeste, embora há muito tempo ela seja considerada como tal.

Informo aos nobres membros desta Comissão que estamos caminhando para o acordo,
que deve chegar aqui na forma de emenda. Dos recursos que não foram destinados a Minas
Gerais uma parte foi para Sergipe e outra para o Ceará.

A bancada de Minas não quer conflito com o Nordeste. Os recursos eram destinados
àquele Estado, mas já que uma parte foi para Sergipe e outra para o Ceará, de certa maneira
são deles também. Pretendemos dividi-los meio a meio, mas não queremos que seja criado o
precedente. É claro que eram recursos importantes, da ordem de 20 milhões de reais.

Estamos chegando a um acordo. Não vejo aqui representantes da bancada de Sergipe,
mas, já que uma parte dos recursos foi destinada àquele Estado e outra ao Ceará, não
queremos mais retomá-los. Que fique a metade dos recursos para cada um, pois queremos ter
bom convívio com o Nordeste.

O Senador Valdir Raupp está cuidando do PL. O mais importante é restabelecermos o
bom convívio entre os Estados envolvidos. A matéria deverá chegar oportunamente a esta
Comissão.

Mas o assunto que realmente me trouxe a este microfone, Sr. Presidente, além deste
anúncio, para mim, bastante gratificante, diz respeito ao possível julgamento de recurso no
plenário do Congresso Nacional. Quero já anunciar e trazer à mão de V.Exa. recurso da
bancada do Sudeste  a respeito da apresentação de emendas regionais.

Sr. Presidente, usamos, talvez não inteiramente acobertados — fato para o qual a Sra.
Myrna nos chamou a atenção no momento, pela perfeição das formalidades —, todos aqueles
recursos, em cada uma das atas. Em lugar de fazer 4 reuniões estaduais — Espírito Santo,
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro — e depois todos juntos fazerem uma reunião
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regional, como já havia entendimento sobre quais eram as emendas da região, discutimos em
cada uma das 4 reuniões as emendas regionais, e isso entrou em cada uma das atas.

Relativamente ao Estado de São Paulo, pela explicação que obtive do Líder Milton
Monti, ao saberem que não poderia ser dessa forma, parece-me que houve desentendimento e
não se registrou naquele instante.

A Dra. Irma, de acordo com as suas atribuições, fez o que devia: não recebeu, até
porque só 3 Estados estavam ali. O outro não estava porque houve entendimento de que não
caberia.

Depois, verificando que havia correção de mérito, digamos assim,  que houve apenas
um problema formal, recorremos e pedimos a inclusão dessas duas emendas, para que sejam
consideradas recebidas com as respectivas atas, mostrando que as emendas de mérito, daquilo
que interessa, foram efetivamente aprovadas pelas 4 bancadas em separado. Em resumo, pela
bancada da Região Sudeste.

Evidentemente, não quero uma resposta agora. Mas, de imediato e  formalmente, em
meu nome e dos demais coordenadores — Deputados Alexandre Santos, pelo Rio de Janeiro;
Milton Monti, por São Paulo; Manato, pelo Espírito Santo; Virgílio Guimarães, por Minas Gerais
—, passo à mão de V.Exa. este recurso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Receberemos o recurso sobre

matéria de competência da Presidência do Congresso Nacional e a ele daremos
encaminhamento.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para falar
sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Apreciaremos agora as Pautas nºs
31, 33 e 34, das quais só constam projetos de lei.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem,
ainda para falar sobre a matéria levantada pelo Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O recurso do Deputado Virgílio
Guimarães será encaminhado ao Presidente do Congresso Nacional.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim, senhor. Quero apenas registrar, Sr.
Presidente, na medida em que também sou coordenadora de bancada, a do Rio de Janeiro, que
estavam presentes à Comissão os Deputados Virgílio Guimarães, Manato e eu. A Sra. Myrna
teve a maior boa vontade, mas não pode descumprir as regras regimentais.

Não conseguimos entrar em contato com o coordenador da bancada de São Paulo. Por
isso, as outras 3 bancadas acabaram prejudicadas. Não constava da ata de São Paulo a
possibilidade nem a referência às duas emendas, como constava das outras 3 atas.

O Presidente do Congresso com certeza poderá aquiescer ao recurso, tendo em vista que
não é justo que a bancada do Sudeste, representada por 3 dos seus 4 Estados, fique sem a sua
emenda.

Aproveitando a oportunidade, já que V.Exa. entrou nos créditos — semana que vem não
estarei aqui: serei substituída, na Liderança, pelo Deputado Luiz Carreira —, quero deixar
consignados os créditos com os quais o PFL concorda. São os créditos suplementares de que
tratam os Projetos de Lei nºs 27, 30, 54, 68, 53, 60, 66. Acho que estão acordados com todos
os outros partidos.

Além disso, Sr. Presidente, estamos tentando fazer acordo — e acho que chegaremos a
ele — quanto ao Projeto de Lei nº 69, com o Senador Augusto Botelho. Acordamos em relação
ao crédito de que tratam os Projetos nºs 61 e 67. Um deles trata da área de saúde, e é
absolutamente vital em função da necessidade de pagamento de MAC, de serviços de ação
continuada do Ministério da Saúde, sobretudo de tratamento especializado. E o Projeto de Lei
nº 47, cujos recursos são destinados à agricultura.

Estamos verificando os Itens nºs 70 e 52. De qualquer maneira, o Deputado Luiz
Carreira poderá apresentar posicionamento a respeito deles na próxima semana.

Sr. Presidente, essa é a posição do PFL.
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Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Qual a posição do PSDB, Deputado

Anivaldo Vale?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero apresentar uma

proposta de acordo, já debatida com o PSDB, o PMDB, o PFL, o PPS, o PTB e o PL, enfim, com
todos os partidos.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, já que a Deputada Laura
Carneiro vai se afastar, estamos dispostos a votar os Projetos de Lei nºs 27, 30, 49, 53, 54, 68.
A partir daí, pretendemos votar os Projetos de Lei nºs 60 e  70. Votando o de nº 60, tínhamos
acertado que votaríamos o de nº 64, com destaque, para a recomposição da dotação retirada
desse crédito.

Votaríamos também o de nº 66. Não é meu. Eu não tenho nada aqui. Se não quiserem
votar nada, não há problema. Estou dando uma contribuição.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu não me importo de votar. O
Projeto nº 49 o PFL não examinou e não vai votar neste momento. Quanto ao de nº 66, que
sugeri, o próprio Deputado Anivaldo me chamou a atenção para o fato de que era importante
para todos os partidos porque se refere ao Fundo Partidário. Eu nem sabia qual era o crédito,
por isso incluí o de nº 66.

No caso do nº 70, não tenho nada contra o crédito, apenas queria ter mais 15 minutos
para examiná-lo. Quanto ao de nº 61, eu já tinha falado. O Projeto nº 64, Sr. Presidente, não é
possível votar. Retiram-se mais de 10 milhões de reais de Sergipe, que passam para Alagoas. O
próprio PMDB, que ontem pediu para votar o de nº 64, pediu mais um tempo em função de
pleito dos Deputados José Carlos Machado, do meu partido, e Jorge Alberto.

Os Deputados Inocêncio Oliveira, Jorge Alberto e José Carlos Machado pediram aos
partidos que não votassem o Projeto nº 64 hoje porque há esse remanejamento de recursos de
Pernambuco e de Sergipe.

Sr. Presidente, não há sequer um tostão para o Rio de Janeiro, mas acho que a questão
deve ser efetivamente discutida pelas bancadas. Não há óbice quanto ao tema, mas uma
questão específica da bancada de Sergipe do meu partido e da bancada do PMDB, que retirou o
Projeto nº 64 da sua lista.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O PMDB, como vota?
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, o PMDB, que participou das

discussões de ontem, chegou também a um acordo com as bancadas presentes. Mesmo com
alguma divergência que possa surgir no percurso, queremos votar os Projetos de Lei nºs 27, 30,
53, 54, 60, 66, 68, 47 e 61.

Essa é a posição do PMDB.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Gilmar

Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, proponho votarmos os itens

sobre os quais todos estão de acordo em votar. Depois discutiríamos os outros.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos ver se há consenso,

começando pelo Projeto de Lei nº 27.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, vamos votar os de nº 27 e 54.

Depois vou pedir a inversão de pauta para votarmos o de nº 64.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, lembro que o projeto citado

não foi objeto de acordo. Peço ao Deputado que se lembre desse fato.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em apreciação a Pauta nº 31.
Item nº 7.
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“Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº
27/2005-CN, que ‘Abre ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios da Previdência Social, da Saúde e
dos Transportes, crédito suplementar no valor global de
R$426.851.197,00 (quatrocentos e vinte e seis milhões, oitocentos e
cinqüenta e um mil, cento e noventa e sete reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

O Relator foi o Deputado Bismarck Maia.
Foram apresentadas duas emendas.
O voto é favorável, nos termos do projeto.
Com a palavra o nobre Deputado Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sras. e Srs. Deputados, passo a ler o relatório

sobre o Projeto de Lei nº 27, de minha responsabilidade.
O Exmo. Sr. Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o

art. 61 da Constituição, submeteu à apreciação do Congresso Nacional, por intermédio
da Mensagem nº 0084, de 2005-CN, o Projeto de Lei nº 27, de 2005-CN, que abre ao
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência
Social, da Saúde e dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$426.851.197,00,
para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente.
A Exposição de Motivos nº 0148, de 28 de julho de 2005, do Ministro de Estado do

Planejamento, Orçamento e Gestão, que acompanha e instrui a proposição, informa...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio, por favor. Há um

Parlamentar relatando o projeto.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - ... que o crédito pleiteado visa ao reforço de

dotações orçamentárias destinadas ao atendimento de despesas com pessoal e encargos sociais
até o final do corrente exercício, dos 3 Ministérios.

Informa que os recursos para viabilização deste créditos provêm do superávit financeiro
apurado no Balanço Patrimonial da União de 2004.

Esclarece que as alterações propostas não afetam a obtenção de meta de resultado
primário estabelecida para o exercício corrente, uma vez que as despesas propostas foram
consideradas no cálculo do referido resultado, constante do Relatório de Avaliação de Receitas
e Despesas do 3º Bimestre de 2005, previsto no §6º do art. 72 da Lei nº 10.934, de 11 de
agosto de 2004 — Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2005.

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, gostaria de registrar a

contribuição do PSDB. Nós já estávamos preocupados e dispostos a votar essa matéria há
bastante tempo, até porque se destina a satisfazer a demanda dos Ministérios da Previdência
Social, com pagamentos de benefícios, aposentadorias e pensões, e apoio administrativo das
unidades; da Saúde, com pagamentos de aposentadorias e pensões; e dos Transportes,
também com pagamentos de aposentadorias e pensões.

Os servidores civis sempre tiveram a preocupação do nosso partido, que ofereceu ao
Governo a condição de pagar o mais rapidamente possível a todos esses funcionários.

Essa é a contribuição que oferecemos. Lamentamos que esse processo já esteja em
curso desde agosto, e somente agora o estejamos votando.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Peço a palavra para orientar a bancada, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra a Deputada Laura

Carneiro.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, como já dissemos, o PFL vota
favoravelmente à matéria por se tratar de crédito específico para pagamento de pessoal dos
Ministérios da Previdência, da Saúde e dos Transportes.

O PFL vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão a matéria.
Não havendo mais quem queira discuti-la, coloco-a em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O próximo item é o PL nº 30, Sr. Presidente,

que trata do metrô de Salvador.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há acordo para o Projeto de Lei nº

30.
Item nº 8.

“Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº
30, de 2005-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério das Cidades, crédito suplementar no valor de
R$25.832.426,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e trinta e dois
mil e quatrocentos e vinte e seis reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”.

O Relator é o Deputado Francisco Dornelles.
Foram apresentadas 33 emendas ao projeto.
O voto do Relator é favorável ao projeto.
Com a palavra a Relatora ad hoc, Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Projeto de Lei nº 30/2005, que abre ao

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Cidades, crédito suplementar no valor
de R$25.832.426,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

Foram apresentadas 33 emendas, todas rejeitadas.
Sr. Presidente, vou diretamente à leitura do voto do Relator.

“Do exame da proposição, verificamos que essa iniciativa do
Poder Executivo não contraria dispositivos constitucionais ou legais
pertinentes à matéria.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 30, de
2005-CN, na forma exposta pelo Poder Executivo”.

Sr. Presidente, foram rejeitadas todas as emendas. Trata o PL de suplementação de
crédito em apoio a Municípios do semi-árido com até 20 mil habitantes, na rubrica nacional,
tanto no GND:3 quanto no GND:4: modernização do trecho Calçada—Paripe do sistema de
trens urbanos de Salvador; implantação do trecho Cajueiro Seco-Tip-Timbi do sistema de trens
de Recife.

Sr. Presidente, são essas as duas suplementações feitas.
Em nome do Deputado Francisco Dornelles, peço a aprovação do crédito.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
Em discussão.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ricardo

Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, esse crédito destina-se a

atender especialmente, além dos metrôs de Salvador e de Recife, à infra-estrutura dos
Municípios que possuem de 20 mil até 100 mil habitantes. Ele é fundamental para o Ministério
das Cidades.

Portanto, o Partido Progressista é favorável a sua aprovação.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara.
Em discussão no Senado.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada no Senado.
Vamos à apreciação da Pauta nº 34.
Item nº 4.

“Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº
53/2005-CN, que ‘Abre ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome, crédito especial no valor de R$879.000,00”.

O Relator é o Deputado Geraldo Resende, favorável ao projeto, nos termos do seu
relatório.

Com a palavra o Deputado Geraldo Resende.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, trata-se de projeto

encaminhado pelo Poder Executivo, que abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito especial no valor 879
mil reais, para os fins que especifica.

Vou diretamente ao voto.
Os cancelamentos previstos no crédito especial em análise são oriundos de

programações inseridas na Lei Orçamentária mediante emendas parlamentares.
Cotejando-se os acréscimos com os cancelamentos, conforme quadro em anexo,

percebe-se que o presente crédito destina-se a ajustar as programações, no que se refere à
mudança de ação, de modalidade de aplicação-MOD, de grupos de natureza de despesa-GND,
encontrando-se mantidas as localidades a serem beneficiadas e os valores originais.

Foram feitas modificações somente em GNDs e em modalidades de aplicação, no intuito
de salvar as emendas parlamentares. Não acatamos nenhuma emenda. Tendo em vista que as
emendas são de Parlamentares, só fizemos uma adequação para que esses recursos sejam
realmente aplicados, conforme preceitua a Lei Orçamentária Anual.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Peço a palavra para orientar a bancada, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro inadmitidas as Emendas

de nºs 1 a 3, conforme sugerido pelo Relator e estabelecido no art. 8º, “o”, do Regulamento
Interno da Comissão.

Para encaminhar a votação, tem a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, mais uma vez, o nobre

Deputado Geraldo Resende foi absolutamente brilhante. Trata-se apenas de modificação para
salvar as emendas dos Srs. Deputados Anderson Adauto, Vicentinho, que apresentou 2
emendas, Marcus Vicente e Heleno Silva, o que esta Comissão sempre faz muito bem.

O PFL vota a favor.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vamos agora à apreciação da Pauta nº 33.
Item nº 1.
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“Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº
54/2005-CN, que ‘Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor
global de R$359.494.942,00”.

O Relator é o Senador Leonel Pavan.
Foram apresentadas 6 emendas.
Deputado Wasny de Roure, peço a V.Exa. que leia o parecer do Relator.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, o PLN nº 54/2005 abre aos

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor global de R$359.494.942,00,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária.

O voto do nobre Senador Leonel Pavan aponta o seguinte, Sr. Presidente:
“Em razão de todo o exposto, o nosso voto é no sentido da

aprovação do Projeto de Lei nº 54, de 2005-CN, na forma proposta
pelo Poder Executivo”.

S.Exa. considera inadmitidas as 6 emendas apresentadas.
O voto do Relator é pela aprovação, nos termos originais, para pagamento aos

servidores dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro inadmitidas as 6 emendas

apresentadas, conforme sugerido pelo Relator e estabelecido no art. 8º, “o”, do Regulamento
Interno da Comissão.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, o PL nº 54 mereceu do nosso

partido e da nossa parte a sensibilidade do oferecimento a vários tribunais, inclusive ao
Supremo Tribunal Federal, da oportunidade de pagar os encargos sociais e também de pessoal.

Desde o início, manifestamos em todas as discussões a nossa vontade de votar esse
projeto porque achamos justo que não se atrase o pagamento do funcionalismo nem o
recolhimento dos encargos sociais.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão a matéria.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Peço a palavra para orientar a bancada, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o PFL vota a favor desse

crédito, por ser específico para pessoal e encargos sociais dos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo.

Conforme a prática desta Comissão, não poderíamos deixar de aprovar crédito que
beneficia os funcionários públicos deste País.

É esse o voto do PFL, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, o PMDB vota favoravelmente.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, para efeito de esclarecimento, o

projeto de lei, quando se refere ao Poder Legislativo, considera o Tribunal de Contas da União e
não exatamente recursos para a Câmara ou para o Senado. Quero deixar isso claro.

Pela Liderança do PT, encaminhamos favoravelmente, porque é necessário o pagamento
dos servidores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação a matéria na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
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Aprovada na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada no Senado.
Pauta nº 34.
Item nº 7.

“Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº
68/2005-CN, que ‘Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa,
crédito suplementar no valor global de R$422.272.976,00”.

O Relator é o Deputado Jovair Arantes.
Foram apresentadas 3 emendas.
O voto é favorável, nos termos do projeto.
O Deputado Jovair Arantes não está presente. Peço ao Deputado Gilmar Machado que

faça a leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pois não, Sr. Presidente.

 “Do exame da proposição, verificamos que essa iniciativa
do Poder Executivo não contraria dispositivos constitucionais ou
legais pertinentes à matéria.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 68, de
2005, na forma proposta pelo Poder Executivo, rejeitando-se as
emendas apresentadas.”

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foram rejeitadas as 3 emendas

apresentadas.
Em discussão o relatório.
Os Srs. Deputados que queiram discuti-lo, podem fazê-lo. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação o relatório na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Deputado Anivaldo Vale, o PSDB concorda com os PL nº 60 e 66?
Pauta nº 31.
Item nº 13.

“Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei
60/2005-CN, que ‘Abre ao Orçamento Fiscal da União (...) crédito
para os fins que se especifica”.

O Relator é o Senador Heráclito Fortes.
Não foram apresentadas emendas.
O relatório é favorável, nos termos do projeto.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Claudio Cajado, para que faça a leitura do

relatório.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, trata-se do Projeto de Lei nº 60,

que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, crédito especial no valor de 22 milhões de reais, para os fins que especifica.

Vou dispensar a leitura do relatório, Sr. Presidente, em função de já ter sido distribuída
cópia. Passo diretamente ao voto:

“A natureza especial desse crédito adicional é confirmada
pela inexistência dos subtítulos ora propostos no quadro daqueles
constantes da vigente Lei Orçamentária para 2005. Nesse
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particular, portanto, não parece haver lapso na caracterização do
crédito como sendo de natureza especial.

Em segundo lugar, não foram apresentadas emendas ao PL
60 durante o prazo regimental, que se estendeu de 31 de outubro a
7 de novembro de 2005. Trata-se de fato plenamente compreensível
a inexistência de emendas, em face do caráter especializado da
missão a que se dedica o IBGE — a elaboração e a divulgação de
dados e informações de cunho geográfico ou estatístico sobre o
Brasil e o seu território, economia e população.

Em vista dos fatos relatados e das considerações
expendidas, entendemos que o Projeto de Lei nº 60, de 2005-CN, se
encontra de acordo com a legislação em vigor, razão pela qual
votamos por sua aprovação, nos exatos termos em que é proposto
pelo Poder Executivo”.

O voto é da lavra do nobre Senador Heráclito Fortes.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
Em discussão.
Não havendo que queira discutir, em votação o relatório na Câmara dos Deputados.
O Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
O Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, que apenas dizer que esse

crédito é específico para o IBGE.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pauta nº 33.
Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 66, que abre crédito para

diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, V.Exa. está anunciando a

votação do Projeto de Lei nº 66. Foi estabelecido acordo para votar o Projeto nº 64, depois o de
nº 61 e, finalmente, o de nº 66. No Projeto de Lei nº 64 há destaque de recomposição a ser
acatado.

Então, peço a V.Exa. que aguarde, porque o entendimento é de que votemos o Projeto
de Lei nº 64 com o destaque de recomposição, primeiramente. Depois o de nº 61 e, finalmente,
o de nº 66.

Conforme o entendimento, o nobre Deputado Anivaldo Vale voltará em breve ao
plenário. Peço a V.Exa. que aguarde.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Gilmar

Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, como já havia acordo, o

problema não é o Projeto de Lei nº 66 entrar em pauta ou não. Para que possamos costurar
esse acordo, peço a V.Exa. a suspensão dos trabalhos por 5 minutos. Tentaremos outros
entendimentos para ajustar os projetos sobre créditos a serem apreciados em seguida.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Atendendo à sugestão do nobre
Deputado Gilmar Machado, suspendo a reunião por 5 minutos.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está reaberta a reunião.
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Pedimos silêncio ao Plenário para comunicar às Lideranças e aos coordenadores de
bancada que a partir de terça-feira incluiremos na pauta todos os projetos de lei, haja ou não
acordo para a votação.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, o que motivou essa decisão?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está encerrada a reunião.


