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O SR. PRESIDENTE (Senador Garibaldi Alves Filho) – Declaro iniciada a

terceira reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização.

Não havendo quorum para deliberação, suspendo a reunião, e convoco outra

para amanhã, após a sessão de audiência pública da Comissão de Reestruturação

do Processo Orçamentário, que está marcada para as 10h.

A reunião está suspensa.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Augusto Botelho) - Declaro aberta a reunião

ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,

destinada à apreciação das matérias constantes nas Pautas nºs 2 e 3, de 2005.

Há quorum para deliberação nas 2 Casas do Congresso Nacional.

Apreciação da ata da primeira reunião ordinária, realizada em 29 de março de

2005.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura da ata, por ela

ter sido distribuída anteriormente.

(Não identificado) - Sr. Presidente, estou  de acordo. Peço dispensa da

leitura da  ata.

O SR. PRESIDENTE (Senador Augusto Botelho) - Não havendo discussão e

conforme estabelecido na alínea “f” do art. 8º do regulamento interno desta

Comissão, declaro a ata aprovada.

Leitura do expediente.

A correspondência recebida pela Secretaria da Comissão foi enviada aos

membros e lideranças partidárias por meio do correio eletrônico, nos dias 5, 6 e 12

de abril de 2005. Ela está disponível na mesa de trabalho.

Solicitamos ao Departamento de Taquigrafia que transcreva o expediente nas

notas taquigráficas.

Passo a Presidência ao Deputado Gilmar Machado, pois sou Relator do

primeiro item.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Ordem do Dia.

Pauta nº 2. Apreciação do relatório apresentado aos seguintes avisos do

Congresso Nacional, referente às obras com irregularidades recebidas do Tribunal

de Contas da União.

Item 1.

 Aviso nº 04, de 2005, “que encaminha ao Congresso Nacional cópia do

Acórdão nº 172, de 2005, do Tribunal de Contas da União (Plenário), bem como dos

respectivos relatórios e votos que o fundamentam, referente à inspeção realizada no

Contrato nº PD-10-033-01-00, celebrado para execução das obras de construção de

travessia urbana em São Gabriel, Rio Grande do Sul, e na BR-290/RS,

entroncamento com a BR-101/RS (Osório) e a BR-293/RS, fronteira Brasil/Argentina.

(Tribunal de Contas nº 018.879/2004-7)”.
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 Relator: Senador Augusto Botelho.

Não foram apresentadas emendas.

Passo a palavra ao Relator, para que S.Exa. apresente seu relatório.

O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Análise da matéria.

A questão mais crítica relativa à obra em comento diz respeito à aprovação ou

não de sua continuidade. Nesse ponto, é importante mencionar que, segundo o

Aviso nº 4, de 2005, do Congresso Nacional, o acórdão dos Ministros do TCU e o

voto do Ministro-Relator acompanham o relatório de auditoria elaborado pela

CESEX-RS, o qual considera saneados os indícios de irregularidades graves

referentes ao Contrato PD-10-033-01-00.

Na verdade, a equipe de auditoria, em análise mais detalhada, conclui “que

não ficou configurada a ocorrência de indícios de irregularidades(...) relativos ao

sobreponto do Contrato PD-10-033-01-00 para a construção da travessia urbana de

São Gabriel, Rio Grande do Sul”.

Desta forma, não pode ser outro o entendimento, senão o de permitir o

andamento das obras.

Voto.

Diante do exposto, votamos pela exclusão da vedação da execução

orçamentária e financeira referente ao subtítulo “Construção de Travessia Urbana

em São Gabriel, Rio Grande do Sul, na BR-290/RS, entroncamento entre a BR-

101/RS e a BR-293/RS, fronteira Brasil/Argentina, subtrecho BR-473 e BR-158,

segmento do Km 417 ao Km 421”, constante no Anexo VI da Lei nº 11.100, de 2005

(LOA 2005), nos termos do projeto de decreto legislativo em anexo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Em discussão a matéria.

(Pausa.)

Encerrada a discussão.

O parecer do Relator está em votação na representação da Câmara dos

Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado por unanimidade.

Em votação na representação do Senado Federal.
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Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado por unanimidade.

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Aviso nº 05, de 2005, que

“encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 122, de 2005-TCU

(Plenário), bem como os respectivos relatórios e votos que o fundamentam referente

ao levantamento da auditoria realizada nas obras rodoviárias do Corredor

Araguaia—Tocantins, compreendendo a realização de obras e serviços de

terraplanagem, pavimentação e obras de atos correntes e serviços complementares

na BR-080/GO, trecho Padre Bernardo—Uruaçu—São Miguel do Araguaia—Luís

Alves. (Tribunal de Contas nº 006.378/2002-3”.

 Relator, Deputado João Leão.

Não foram apresentadas emendas.

Voto pela autorização da execução, na forma do projeto de decreto legislativo

apresentado.

Com a palavra o Sr. Relator para apresentação do seu relatório.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

isso é uma coisa simples na obra. Faltava simplesmente o Estudo de Impacto

Ambiental — EIA/RIMA.

Deste modo, voto no sentido de que esta Comissão:

a) tome conhecimento do Aviso nº 5, de 2005-CN, das peças que o

acompanham;

 b) delibere pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.100, de 2005 (LOA 2005),

do Substitutivo nº 26.782.0237.10LN/0002  (construção de trechos rodoviários na

BR-080, no Estado de Goiás, trecho Dois Irmãos—Barro Alto—Uruçu—São Miguel

do Araguaia, Goiás, sob a responsabilidade da Unidade Orçamentária nº 39.252,

nos termos do projeto de decreto legislativo em anexo.

É o relatório, Sras. e Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - A matéria está em

discussão. (Pausa.)

 Encerrada a discussão.
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O parecer do Relator está em votação na representação da Câmara dos

Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.

Aprovado por unanimidade.

Em votação na representação do Senado Federal.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.

Aprovado por unanimidade.

Pauta nº 3.

Apreciação do relatório apresentado ao Ofício nº 26, de 2004, que trata do

Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.

Em virtude da ausência do Senador Luiz Otávio, essa matéria não vai constar

do processo de votação.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, combinamos de

fazer as 2, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Exatamente.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Então, está bom.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Encerro esta reunião e

convoco reunião extraordinária para o dia 26 de abril, às 14h30min, neste plenário.

Às 15h teremos reunião de audiência pública com o Presidente do Banco Central.

Declaro encerrada a presente reunião.


