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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há número regimental para a abertura dos
trabalhos da 8ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Está aberta a sessão.
Enquanto aguardamos que se complete o quorum regimental para votação, peço ao

Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura do Expediente,
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - I) Correspondência interna recebida:
1) Ofício n° 423, de 18 de abril, que comunica indeferimento da solicitação do

Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sobre a realização de
reuniões de audiência pública fora do recinto da Câmara dos Deputados, conforme
estabelecido no Regimento Interno.

2) Ofício n° 197, de 5 de maio de 2005, do Relator do Projeto de Lei n° 01/2005-CN,
Deputado Eduardo Valverde, solicitando retirada do seu parecer da Pauta n° 04/2005.

3) Ofício n° 3, de 11 de maio, da Relatora do Aviso n° 12/2005-CN, Deputada Elaine
Costa, solicitando a retirada do seu parecer da Pauta n° 06/2005 e inclusão na seguinte.

4) Ofício n° 108, de 4 de maio, do Deputado Ciro Nogueira, 2º Vice-Presidente da
Câmara dos Deputados, em que convida o Presidente da Comissão para a abertura do III
Seminário sobre o Poder Legislativo Municipal, no dia 1° de junho, às 10h, no Auditório Nereu
Ramos.

5) Ofício n° 758, de 12 de maio, do 1º Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Tião
Viana, que encaminha as notas taquigráficas do pronunciamento do Senador Antero Paes de
Barros, feito na sessão do Senado Federal da mesma data, sobre o cumprimento do § 5° do art.
9° da Lei de Responsabilidade Fiscal.

6) Ofício n° 55, de 1° de junho, do Deputado Carlos Souza, solicitando a intercessão
perante o Deputado José Carlos Machado, Relator do PLN 03/2005-CN, para que vote
favoravelmente às suas emendas e as inclua no parecer.

Expedientes encaminhando justificativas de falta deferidas pela Presidência:
1) Ofício n° 216, de 8 de abril, do Senador Mozarildo Cavalcanti: de 5 a 7 de abril.
2) Ofício n° 27, de 14 de abril, do Deputado Marcos Abramo: 14 de abril.
3) Ofício n° 229, de 18 de abril, do Senador Mozarildo Cavalcanti: 12 a 14 de abril.
4) Ofício nº 236, de 20 de abril, do Senador Mozarildo Cavalcanti: de 19 a 20 de abril.
5) Ofícios n°s 77 e 82, de 19 de abril, do Senador Leonel Pavan: de 23 a 29 de abril.
6) Ofício n° 32, de 26 de abril, do Deputado Marcos Abramo: dia 19 de abril.
7) Ofício n° 51, de 27 de abril, do Deputado Cezar Silvestri: 26 de abril.
8) Memorando n° 04, de 28 de abril, do Deputado Jackson Barreto: dia 26 de abril.
9) Ofício n° 25, de 27 de abril, do Deputado Zé Gerardo. Período: 19 a 23 de abril.
10) Ofício nº 74, de 12 de maio, do Senador Romeu Tuma: 12 de maio.
11) Ofício nº 82, de 24 de maio, do Senador Romeu Tuma: dia 24 de maio.
12) Oficio n° 133, de 25 de maio, do Deputado Amauri Gasques: dia 24 de maio.
13) Oficio nº 134, de 25 de maio, do Deputado Amauri Gasques: dia 25 de maio.
14) Oficio nº 123, de 25 de maio, do Deputado Eduardo Sciarra: de 22 a 27 de maio.
15) Oficio n° 311, de 25 de maio, do Deputado Vignatti: 28 de maio a 9 de junho.
16) Oficio n° 33, de 31 de maio, do Deputado Júlio César: dia 24 de maio.
17) Oficio n° 101, de 2 de junho, do Gabinete do Deputado Cláudio Cajado: de 25 a 31

de maio e 1 e 2 de junho.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra pela ordem.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Queria merecer do Relator e de V.Exa.

consideração a respeito da questão de ordem que levantei na sessão anterior. Inicia-se
novamente a leitura do parecer sem a resposta àquela questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Anivaldo, estamos
fazendo hoje somente a leitura do Expediente, em face de não haver número suficiente de
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Senadores. Para que se tome qualquer deliberação, é necessário haver quorum. Como não há,
estamos aproveitando o tempo para ler o Expediente.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sim, mas a leitura está sendo feita sem que haja
número no Senado. E quando os Senadores aqui chegarem, pedirão a S.Exa. para ler outra
vez.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É só o expediente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sim, Sr. Presidente, mas como não há quorum

no Senado, quando houver, os Senadores vão pedir a V.Exa. para ler novamente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Por e-mail, mandamos o Expediente

para os Gabinetes dos Senadores. S.Exas. devem ter conhecimento dele.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Estou me referindo a duas coisas, Sr.

Presidente. A primeira é que a questão de ordem não foi respondida.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Será respondida quando iniciarmos

a Ordem do Dia.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sim, mas V.Exa. mandou proceder à leitura do

expediente com quorum apenas da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - São ofícios recebidos..
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O que eu quero dizer é que se a Liderança do

PSDB, por exemplo, chegar aqui quando houver quorum, pode perfeitamente a V.Exa. que
mande novamente fazer a leitura, porque ela não a ouviu.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não. Há quorum para abertura dos
trabalhos, mas não para votação. Por isso, não se votou a ata nem se entrou na Ordem do Dia.
Estamos apenas lendo comunicações.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vou considerar a informação que V.Exa. nos
presta e aguardar a resposta à questão de ordem levantada para darmos continuidade aos
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto. E, ao mesmo tempo,
aguardaremos que se complete o quorum do Senado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Expedientes que encaminham indicações
para o colegiado de representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão:

1) Oficio n° 214, de 1° de junho, indicando o Deputado Gonzaga Patriota.
2) Oficio n° 214, de 1° de junho, indicando o Senador Sérgio Guerra.
3) Oficio n° 214, de 1° de junho, indicando o Deputado Iberê Ferreira.
4) Oficio nº 353, de 2 de junho, indicando o Senador Marcelo Crivella.
5) Oficio n° 544, de 2 de junho, indicando o Deputado Anivaldo Vale.
6) Oficio n° 106, de 2 de junho, indicando o Senador Geraldo Mesquita Júnior.
7) Oficio n° 88, de 2 de junho, indicando o Deputado Marcelo Ortiz.
8) Oficio n° 54, de 2 de junho, indicando  o Senador Mozarildo Cavalcanti.
9) Ofício nº 124, de 03 de junho, indicando o Deputado Wasny de Roure.
Expedientes que solicitam a alteração da modalidade de aplicação em emendas dos

seguintes Parlamentares:
 1) Ofício nº 152, de 31 de março, do Deputado Neuton Lima;
 2) Ofício nº 82, do Deputado Dr. Benedito Dias;
 3) Ofício nº 13, de 18 de abril, da Deputada Thelma de Oliveira;
 4) Ofício nº 85, de 19 de abril, do Deputado Tarcisio Zimmermann;
 5) Ofício nº 152, de 20 de abril, do Deputado José Janene;

6) Ofício nº 56, de 26 de abril, da bancada de Pernambuco;
7) Ofício nº 30, de 3 de maio, do Deputado Pastor Frankembergen;
8) Ofício nº 26, de 3 de maio, do Deputado Josias Quintal;
9) Memorando nº 17, de 3 de maio, do Deputado Dr. Francisco Gonçalves;
10) Ofício nº 31, de 3 de maio, do Deputado Sandes Júnior;
11) Ofício nº 103, de 4 de maio, do Deputado Carlito Merss;
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12) Ofício nº 11, de 4 maio, da bancada do Rio Grande do Sul;
13) Ofício nº 73, de 4 de maio, do Senador Juvêncio da Fonseca;
14) Ofício nº 250, de 5 de maio, do Deputado Colombo;
15) Ofícios nºs 57 e 58, de 9 de maio, do Deputado Salvador Zimbaldi;

 16) Ofício nº 117, de 9 de maio, da Deputada Zulaiê Cobra;
  17) Ofício nº 03, de 9 de maio, do Deputado Airton Roveda;
  18) Ofício nº 31, de 11 de maio, do Deputado Josias Quintal;

19) Ofícios nºs 79, 82 a 84 e 86, de 9 e 10 de maio, do Deputado Dr. Ribamar Alves;
  20) Ofício nº 222, de 11 de maio, do Deputado Ney Lopes;
  21) Ofício nº 84, de 11 de maio, do Deputado José Carlos Machado;
  22) Ofício nº 128, de 12 de maio, do Deputado Mário Heringer;
  23) Ofício nº 128, do Deputado Antônio Carlos Biffi;
  24) Ofício nº 226, de 16 de maio, do Deputado Luiz Carlos Hauly;
  25) Ofício nº 326, de 17 de maio, do Deputado José Militão;
  26) Ofício nº 100, de 17 de maio, do Deputado Pedro Chaves;
  27) Ofício nº 128, de 17 de maio, da Deputada Mariângela Duarte;
  28) Ofício nº 49, de 17 de maio, do Deputado Wanderval Santos;
  29) Ofício nº 102, de 3 de maio, do Deputado licenciado Ary Vanazzi;
  30) Ofício nº 114, de 17 de maio, do Senador Luiz Otávio;
  31) Ofício nº 20, de 18 de maio, do Deputado Delfim Netto;
  32) Ofício nº 73, de 18 de maio, do Deputado Bismarck Maia;
  33) Ofício nº 59, de 18 de maio, da bancada de Pernambuco;
  34) Ofício de 18 de maio, do Deputado Mauro Passos;
  35) Ofício nº 93, de 19 de maio, do Deputado José Eduardo Cardozo;
  36) Ofício nº 182, de 23 de maio, do Deputado Vadão Gomes;
  37) Ofício nº 17, de 23 de maio, do Deputado Hamilton Casara;

 38) Ofício nº 79, de 24 de maio, do Deputado Jamil Murad;
  39) Ofício nº 60, de 24 de maio, do Deputado Pastor Frankembergen;
  40) Ofício nº 173, de 24 de maio, do Deputado Julio Lopes;
  41) Ofício nº 34, de 24 de maio, do Deputado Colbert Martins;
  42) Ofício nº 81, de 24 de maio, do Deputado Antonio Carlos Pannunzio;
  43) Ofício nº 82, de 25 de maio, do Deputado Antonio Carlos Pannunzio;
  44) Ofício nº 45, de 30 de maio, do Deputado Celso Russomanno;

45) Ofícios nºs 163, 164 e 175, de 30 de maio, do Deputado Raimundo Santos;
  46) Ofício nº 37, de 31 de maio, do Deputado Joaquim Francisco;
  47) Ofício nº 44, de 31 de maio, do Deputado Professor Luizinho;
  48) Ofício nº 80, de 31 de maio, do Deputado Fábio Souto;
  49) Ofício nº 09, de 31 de maio, do Deputado licenciado Aloysio Nunes Ferreira;
  50) Ofício nº 24, de 31 de maio, da Deputada Zelinda Novaes;
  51) Ofício nº 256, de 1º de junho, do Deputado João Paulo Cunha;
  52) Ofício nº 18, de 1º de junho, da Deputada Kelly Moraes;
  53) Ofício nº 229, de 1º de junho, do Senador José Maranhão;
  54) Ofício nº 102, de 2 de junho, do Deputado Gervásio Oliveira;
  55) Ofício nº 152, de 6 de junho, do Deputado Luiz Carreira;

Expediente indicando o relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006
(Projeto de Lei nº 04/2005-CN):

- Ofício nº 72, de 20 de abril, do Deputado Paulo Rocha, Líder do PT na Câmara dos
Deputados, indicando o Deputado Gilmar Machado.

- Ofícios nºs 145, de 26 de abril, e 152, de 3 de maio, encaminhados pelo Presidente do
Senado Federal, Senador Renan Calheiros, informando, respectivamente, da abertura e do
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término do prazo de 5 dias úteis, a partir de 26 de abril, para interposição de recurso aos
Projetos de Decreto Legislativo nºs 02 e 03, de 2005, do Congresso Nacional.

- Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2005-CN, referente à conclusão do Parecer nº 02,
de 2005-CN, sobre o Aviso de nº 04/2005-CN – Execução das obras de construção de travessia
urbana em São Gabriel/RS, na BR-290/RS, entroncamento entre a BR-101/RS (Osório) e a
BR-293/RS, fronteira Brasil/Argentina.

- Projeto de Decreto Legislativo Legislativo nº 03, de 2005-CN, referente à conclusão do
Parecer nº 3, de 2005-CN, sobre o Aviso de nº 5/2005-CN – Obras rodoviárias do Corredor
Araguaia-Tocantins, compreendendo a realização de obras e serviços de terraplanagem,
pavimentação, obras de artes correntes e serviços complementares na BR-080/GO – Trecho
Padre Bernardo – Uruaçu – São Miguel do Araguaia – Luiz Alves.

Foi encaminhado comunicado aos Parlamentares, por intermédio do correio eletrônico.
Ofícios, de 6 de maio, encaminhados pelo Segundo Suplente no exercício da 1ª

Secretaria do Senado Federal, Senador Papaléo Paes, informando a remessa de autógrafo de
Decreto Legislativo — CN, excluindo as seguintes obras do Anexo VI da Lei nº 11.100, de
25/01/2005:

- Decreto Legislativo nº 4/2005-CN: construção de travessia urbana em São
Gabriel/RS, 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 Quilômetros 417 e 421.

- Decreto Legislativo nº 5/2005-CN: construção de trechos rodoviários na BR-080, no
Estado de Goiás, trecho Dois Irmãos – Barro Alto – Uruaçu – São Miguel do Araguaia-GO.

II) Correspondência externa recebida:
1) Aviso nº 20, de 22 de abril, do Presidente do Banco Central do Brasil, Henrique

Meireles, informando da impossibilidade de comparecimento à reunião de audiência pública
conjunta marcada para o dia 26 de abril, tendo em vista viagem em missão oficial para Bogotá,
Colômbia;

   2) Aviso Circular nº 03, de 05 de maio, do Ministro de Estado Interino do Controle e da
Transparência, Jorge Hage Sobrinho, que encaminha exemplar da Prestação de Contas do
Presidente da República, denominado Balanço Geral da União, BGU, referente a 2004;

  3) Oficio nº 181, de 17 de maio, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Paulo Bernardo, informando que o Ofício nº P-049/2005-CMO, de 30/05/05,
solicitando cópia das correspondências com o FMI, foi encaminhado ao Ministério da Fazenda
por se tratar de assunto afeto àquela Pasta;

4) Aviso nº 29, de 18 de maio, do Presidente do Banco Central do Brasil, Henrique
Meireles, que acusa o recebimento do Ofício P-084/CMO, de 11/05/05, informando que a
determinação contida na Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 9º, § 5º) pode ser cumprida tanto
pelo Presidente do BACEN quanto por qualquer diretor por ele designado. Finalizando,
comunica sua ausência do País até a primeira semana de junho, tendo em vista viagem de
missão oficial agendada;

5) Ofício nº 809, de 19 de maio, e cópia dos Ofícios nºs 820 e 827, de 24 e 25 de maio,
respectivamente, do Diretor-Geral do DNIT, Alexandre Silveira de Oliveira, que encaminha
cópia do ofício protocolado junto ao TCU sobre as medidas adotadas em relação às obras da
rodovia BR-319/AM, no Estado do Amazonas;

6) Ofício nº 30, de 21 de maio, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que
solicita a indicação de funcionário para integrar a composição de partida da Rede Brasileira de
Planejamento e Gestão Territorial. Foi encaminhada cópia à COFF/CD e à CONORF/SF;

7) Ofício nº 2.046, de 31 de maio, do Ministério da Saúde, que informa sobre o
atendimento aos ofícios dos Deputados que tratam de alteração de Modalidade de Aplicação.

Lista de débitos constantes de Precatórios Judiciários, de responsabilidade do INSS,
encaminhados à Comissão, em atendimento ao disposto no art. 100, § 1º, da Constituição
Federal:

Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do Norte.
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Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Adylson
Motta:

Aviso-SGS, de 13 de abril de 2005:
Aviso nº 396/2005 (Acórdão nº 395/2005): irregularidades em contratação realizada

pela PETROBRAS.
Aviso-SGS, de 20 de abril de 2005:
1) Aviso nº 407/2005 (Acórdão nº 424/2005): adequação da planta industrial de

imunobiológicos do Estado do Rio de Janeiro;
2) Aviso nº 410/2005 (Acórdão nº 430/2005): obras complementares no complexo da

Câmara dos Deputados;
3) Aviso nº 428/2005 (Acórdão nº 453/2005): representação acerca de possíveis

irregularidades na aplicação de recursos federais repassados a Município;
4) Aviso nº 433/2005 (Acórdão nº 445/2005): construção do Hospital Terciário de

Natal/RN, a cargo do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com recursos do Fundo
Nacional de Saúde;

5) Aviso nº 438/2005 (Acórdão nº 446/2005): obras de implementação do sistema de
transmissão no Estado do Piauí;

6) Aviso nº 439/2005 (Acórdão nº 435/2005): auditoria realizada no Fundo
Constitucional de Financiamento no Centro-Oeste — FCO;

7) Aviso nº 452/2005 (Acórdão nº 423/2005): obras de construção do Aeroporto
Regional do Planalto Serrano, Município de Correia Pinto S/C.

Aviso-SGS de 4 de maio de 2005:
- Aviso nº 509/2005 (Acórdão nº 532/2005): irregularidades no recolhimento das taxas

de fiscalização dos serviços de telecomunicações e nos procedimentos de fiscalização efetuados
pela Agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

Aviso-SGS de 11 de maio de 2005:
1) Aviso nº 523 (Acórdão nº 560/2005): concessão de financiamento para a construção

da Vila Pan-americana e a assinatura do contrato correspondente;
2) Aviso nº 527 (Acórdão nº 539/2005): duplicação da rodovia BR-230/PB, entre João

Pessoa e Campina Grande;
3) Aviso nº 533 (Acórdão nº 549/2005): construção de trechos rodoviários na BR-470,

no Estado do Rio Grande do Sul, Barracão – Lagoa Vermelha – Nova Prata.
Avisos-SGS de 18 maio de 2005:
1) Aviso nº 570 (Acórdão nº 601/2005): recuperação dos Berços 1.023 e 103, no Porto

de São Francisco do Sul, Santa Catarina;
2) Aviso nº 571 (Acórdão nº 602/2005): ampliação da capacidade de geração

termelétrica em Manaus, no Estado do Amazonas;
3) Aviso nº 585 (Acórdão nº 599/2005): obras de adequação de Trechos Rodoviários na

BR-392, no Estado do Rio Grande do Sul – Trecho Rio Grande –Pelotas;
4) Aviso nº 594 (Acórdão nº 596/2005): duplicação da rodovia BR-101/SC, trecho

norte, no âmbito do Fiscobras/2001;
5) Aviso nº 628 (Acórdão nº 613/2005): representação, por membro do Ministério

Público Federal, sobre a contratação de parentes para cargo de natureza especial na Câmara
dos Deputados.

Avisos-SGS de 25 de maio de 2005:
1) Aviso nº 640 (Acórdão nº 654/2005): auditoria, de natureza operacional, realizada na

Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, com o objetivo de avaliar sua atuação
na promoção de ações de saúde mental, em específico a Atenção à Saúde Mental, o Auxílio-
Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único
de Saúde – De Volta para Casa, e o Apoio a Serviços Extra-hospitalares para Transtornos de
Saúde Mental e Decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas;

2) Aviso nº 648 (Acórdão nº 646/2005): obras de duplicação e restauração da BR-
153/GO, no trecho Aparecida de Goiânia – Itumbiara;
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3) Aviso nº 666 (Acórdão nº 635/2005): adequação de rodovias federais, trechos
rodoviários no Estado de Minas Gerais.

Avisos-SGS de 1º de junho de 2005:
1) Aviso nº 684 (Acórdão nº 680/2005): Projeto Pontal Sul, em Petrolina/Pernambuco;
2) Aviso nº 686 (Acórdão nº 685/2005): obras de infra-estrutura urbana em municípios

de Médio e Grande Porte, em Caruaru/Pernambuco;
3) Aviso nº 693 (Acórdão nº 690/2005): obras de manutenção e adequação de bens

imóveis das Centrais Elétricas no Norte do Brasil S.A.
Avisos-SGS 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 AVN
(Aviso do Congresso Nacional):

1) Aviso nº 557/2005, de 20/04/2005, (Acórdão nº 442/2005): duplicação de trechos
rodoviários no Corredor Transmetropolitano – BR-116/SP – São Paulo – Divisa SP/PR;

2) Aviso nº 507/2005, de 4/05/2005 (Acórdão nº 523/2005): considera atendidas as
exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal pelos
Poderes e Órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000,
correspondentes ao 3º quadrimestre do exercício de 2004, em obediência aos seus arts. 54 e
55, bem como ao inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19/10/2000;

3) Aviso nº 543 (Acórdão nº 554/2005): Complexo Prisional de Goiânia/GO;
4) Aviso nº 655 (Acórdão nº 656/2005): construção de trechos rodoviários no corredor

oeste-norte - BR-319/AM – Trecho: quilômetro 166 ao 877.
Aviso/SGS, de 11/05/2005, do Tribunal de Contas da União, encaminhado à CMO pela

Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal:
1) Aviso nº 538 (Acórdão nº 573/2005): recursos federais repassados ao Serviço de

Assistência Social Evangélico — SASE , a título de subvenções sociais, destinados à concessão
de bolsas de estudo e prestação de assistência educacional.

Aviso/SGS, de 18/05/2005, do Tribunal de Contas da União, encaminhado à CMO pela
Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal:

- Aviso nº 584 (Acórdão nº 599/2005): Adequação de trechos rodoviários na BR-392, no
Estado do Rio Grande do Sul, trecho Rio Grande – Pelotas.

Expedientes encaminhando Relatórios de Gestão Fiscal dos seguintes órgãos, em
atendimento ao art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028/2000 — Lei de Crimes Penais, combinado
com os arts. 54 e 55 da Lei nº 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal:

- Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes Estados: Acre, Pernambuco, Roraima,
Rondônia, Amapá, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Alagoas, Distrito Federal, Goiás,
Maranhão, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Tocantins, Rio Grande do Sul,
Paraná, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Ceará.

- Tribunais Regionais do Trabalho das seguintes Regiões: 2ª, 3ª, 5ª, 11ª, 12ª, 15ª, 20ª e
21ª Regiões.

- Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho.
É o expediente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há quorum para deliberação nas

duas Casas.
Indago ao Plenário se poderia ser dispensada a leitura das atas da 3ª reunião, de 19 e

20 de abril de 2005, da primeira reunião extraordinária, de 26 de abril de 2005, da 4ª reunião
ordinária, de 3 e 5 de maio, da 5ª reunião ordinária, de 12 de maio de 2005, da 6ª reunião
ordinária, de 17 e 18 de maio, da 7ª reunião ordinária, convocada para maio de 2005, e da
reunião de instalação e eleição da Mesa Diretora, realizada em 31 de maio de 2005.

Os Srs. Deputados que dispensam a leitura da ata permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Os Srs. Senadores que dispensam a leitura da ata permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
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Não havendo discussão, declaro as atas aprovadas.
Passamos à Ordem do Dia.
Item 1. Resposta à questão de ordem apresentada pelo eminente Deputado Anivaldo

Vale, na última reunião, realizada em 31 de maio de 2005.
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 - Essa questão de ordem é tão importante que até

farei uma ponderação a V.Exa.: que suspenda a sessão por 10 minutos. O senhor deve pedir
que colocada gente do Governo aqui dentro, porque não se pode decidir uma questão de ordem
com 6 Deputados presentes e nenhum Senador. Se se decidir pelo “não” — é bom a Comissão
saber —, não teremos condições de apresentar nenhuma emenda.

Em segundo lugar, como não há fontes, a questão das ações e das funcionais
programáticas levará a um desrespeito constitucional.

Como o assunto é de muita relevância, deveriam estar presentes mais Deputados e
Senadores, para podermos bem iniciar a discussão orçamentária. É a ponderação que faço a
V.Exa.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Para contraditar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Gilmar

Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Anivaldo Vale, não é real que

ninguém conseguirá apresentar emenda. Aliás, já existe uma quantidade grande delas. Os
Parlamentares estão seguindo a regra anterior, isto é, de 20 emendas para cada Parlamentar.
Eu, por exemplo, já fiz minhas emendas. Vários outros Congressistas já as fizeram também. O
sistema está funcionando plena e corretamente, como sempre funcionou. Então, não há
procedência no que disse V.Exa.

Deputado Anivaldo Vale, sempre presto muita atenção a suas considerações. Portanto,
gostaria que V.Exa. fizesse o mesmo.

O art. 165, § 2º, da Constituição, ao dispor sobre o conteúdo das leis de diretrizes
orçamentárias, não exige que as metas de prioridades presentes tenham, necessariamente, o
mesmo grau de detalhamento do Plano Plurianual. Se esse fosse o desejo do Constituinte,
assim expressamente, teria sido estatuído, e não o foi. Então, compatível com o estabelecido no
PPA e com o que estamos fazendo, foram verificados, concretamente, os tópicos sobre
orientação e estratégia do PPA.

 Portanto, estamos cumprindo, rigorosamente, a Constituição e, na qualidade de
Relator, tenho o maior cuidado. V.Exa. me conhece; temos trabalhados juntos o tempo todo
nesta Comissão, e eu não colocaria, em hipótese alguma, nenhuma dificuldade para a Casa.
Tanto assim que todos puderam ver o debate franco, aberto que hoje tivemos com o Ministro
Paulo Bernardo e teremos novamente, na semana seguinte, se votarmos os requerimentos,
cumprindo exatamente o que V.Exa. deseja e abrindo o debate para a sociedade, para as
Comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que tratam de economia. É isso que
desejo, a realização do mais amplo debate possível, com a garantia de que todos possam
apresentar, tranqüilamente, suas emendas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre
Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, ao contrário do que entendeu
meu amigo Deputado Gilmar Machado, Relator da Comissão, eu estava muito mais atento à
sua fala do que S.Exa. imagina.

As razões explicitadas no indeferimento da questão de ordem podem ser palatáveis,
desde que o Presidente se disponha a elastecer o prazo por mais uma semana para fazer o
treinamento. Se isso for acordado, não há nenhum problema; caso contrário. certamente
minha postura não será cordata em relação a tudo isso.
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 Tem de haver treinamento. Todos aqui foram treinados segundo uma norma. Como
está sendo apresentado, precisa haver novo treinamento para dar oportunidade a Assessoria e
para se discutir e apresentar as emendas como está sendo sugerido. Assim, tudo bem.

Dessa outra forma, seca e dura, creio que não poderá ser.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale, em

primeiro lugar, lerei a resposta à questão de ordem, a seguir concluirei a respeito da colocação
final de V.Exa.

Apresentada a questão de ordem em epígrafe na reunião de 31 de maio presente, cabe a
esta Presidência se pronunciar sobre a mesma, ex vi do art. 132, do Regimento Comum do
Congresso Nacional.

Nos termos do art. 131, do Regimento Comum, e do art. 8º, “i”, do Regulamento Interno
desta Comissão, o Deputado Anivaldo Vale apresentou a questão de ordem em apreço, tendo
sido contraditada com fundamento no art. 131, § 2º, do Regimento Comum, pelo Deputado
Gilmar Machado, Relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006 —
PLDO/2006, PLN nº 4/2005.

 Inicialmente, há de se destacar, funda-se o exame desta questão de ordem em 3
paradigmas:

1. os dispositivos constitucionais ínsitos nos arts. 165 e 166;
2. a lei complementar prevista no art. 165, § 9º, da Constituição, ainda não editada,

tendo sido recepcionada a Lei nº 4.320/64;
 3.o Plano Plurianual para o período 2004/2007, consubstanciado na Lei nº 10.933, de
11/08/2004, reformulado pela Lei nº 11.044, de 24/12/2004, em termos genéricos, e por
várias outras Leis nºs 11.043, 11.045, 11.064 a 11.068, 11.070, 11.071, de dezembro de 2004,
e 11.099, de 14/01/2005, em nível de programas específicos.

Ao compulsarmos os preceitos acima mencionados, verificamos a ausência da lei
complementar prevista no art. 165, § 9º, que deverá balizar o envio da proposta de Lei de
Diretrizes Orçamentárias, por força do art. 166, § 6º, da Constituição. Tal lacuna não se vê
colmatada pela Lei nº 4.320/64, editada sob ordenamento que não previa sistema
preordenador da Constituição de 1988.

Assim, não identificamos nos dispositivos constitucionais determinação expressa de que
forma deve se dar a compatibilização entre as emendas ao PLDO e a lei do PPA, como
preconizada pelo art. 166, § 4º, por ter sido tal critério remetido, de lege ferenda, à legislação
complementar.

Ademais, mostra-se razoável a interpretação ora apresentada pelo Relator da matéria,
ao infirmar que “o art. 165, § 2º, da Constituição, ao dispor sobre o conteúdo das leis de
diretrizes orçamentárias, não exige que as metas e prioridades ali representadas tenham
necessariamente o mesmo grau de atrelamento do Plano Plurianual. Se esse fosse o desejo do
Constituinte, assim expressamente teria sido estatuída.”

A compatibilidade material exigida  pela Constituição consiste na verificação de que o
conteúdo do Anexo de Metas e Prioridades do PLDO e as emendas a ele apresentadas não são
contraditórios com a programação constante da lei do Plano Plurianual, ainda que em
detalhamento distinto.

No tocante à aparente contradição entre o art. 5º, § 8º, da Lei nº 10.933, de 11/8/2004,
e o PLDO de 2006, quanto ao tratamento dado aos códigos pelo PLDO de 2006, entende-se que
a ausência de correlação imediata entre ambos somente existiria caso houvesse programas e
ações no PLDO de 2006. Entretanto, tal fato não ocorreu, já que no projeto só constam os
desafios e metas, categorias não mencionadas no dispositivo do PPA de 2004 e 2007.

Cabe ressaltar, a despeito do formato constante do Anexo de Prioridades e Metas
enviado pelo Poder Executivo, que não se verifica impedimento de natureza constitucional,
legal ou regimental ao emendamento pelos Parlamentares, em nível de programa e ação, ainda
que não enviado neste grau de detalhamento, observada necessariamente a programação
constante do PPA de 2004 e 2007.

Como vê o Deputado Anivaldo...
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, duas coisas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não terminei ainda.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Ah, eu pensei que V.Exa. quisesse me ouvir.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vê o Deputado Anivaldo Vale

— retomo a leitura —, não se verifica impedimento de natureza constitucional, legal ou
regimental ao emendamento pelos Parlamentares em nível de programa e ação, ainda que não
enviado nesse grau de detalhamento, observada, necessariamente, a programação constante
do PPA de 2004 e 2007. As informações para tal desiderato se encontram no Anexo à
Exposição de Motivos Ministerial .

Dessa forma, conheço da questão de ordem para indeferi-la, visto ainda existir
incompatibilidade expressa entre o PPA 2004 e 2007 e o PLDO/2006.

É a decisão.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, muito embora eu tenha algum

reparo a fazer à decisão, mas, levando em consideração o entendimento que nós buscamos
com vista a agilizar os trabalhos desta Comissão, informo o seguinte: primeiro, há um
compromisso de disponibilizar para todos nós as instruções normativas a partir de amanhã,
regulamentando como devemos proceder. Segundo, eu tive notícia de que o sistema já está
aceitando as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O sistema não estava aceitando as
emendas, mas, a partir de hoje já está.

 O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu tive essa informação, Presidente.
Então, a par dessa informação, buscamos o entendimento, e ficou estabelecido que

amanhã estará disponibilizada a instrução normativa para todos os Deputados, bem como
nosso partido terem acesso. Fica o prazo reservado até a próxima terça-feira, uma semana,
para continuarmos nosso trabalho, e aí, sim, ter andamento normal, objeto da indagação que
fizemos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Até dia 14, será o prazo?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Terça-feira que vem. Não sei se é dia 14.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Gilmar

Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, em primeiro lugar, agradeço

ao Deputado Anivaldo Vale a sensibilidade ao conceder a prorrogação e, assim, possibilitar que
votemos a LDO dentro do prazo. Vai dar um pouco mais de trabalho, teremos de fazê-lo
rapidamente, em alguns dias, mas é a melhor proposta.

Vamos solicitar essa normativa até amanhã. Ao mesmo tempo, queremos a aprovação
dos requerimentos, a fim de que possamos providenciar o convite para as outras pessoas
participarem das audiência públicas que faremos na semana que vem e mais os convites às
Comissões de Economia da Câmara e do Senado para estarem conosco na audiência com o
Presidente do Banco Central e nas outras que realizaremos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passamos à Pauta nº 5 —

apreciação de Relatórios.
Item 1. Aviso nº 01, de 2005, que “encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão

nº 60, de 2005, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam, referente ao levantamento de auditoria em obra e implantação de infra-
estrutura para uso de comunidades carentes, construção de centro olímpico na cidade de Rio
Branco-AC”.

O Relator é o Deputado Cláudio Cajado. Como S.Exa. não está presente, peço que seja
relatado pelo Deputado Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Passo à leitura, Sr. Presidente.
“Relatório da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização sobre o Aviso nº 01, de 2005, que
encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 60, de
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2005, TCU, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam, referente ao levantamento de auditoria em obra e
implantação de infra-estrutura para uso de comunidades carentes,
construção de Centro Olímpico na cidade de Rio Branco.”

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Presidente, pela ordem. O que acertamos votar
não é Aviso, mas convite. Matéria, não.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não tinha havido pedido de
inversão de pauta.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Pediu a inversão de pauta para votar...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não foi encaminhado à Mesa esse

acordo de não-votação de aviso.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não, ele registrou.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em segundo lugar, precisava haver

o pedido de inversão de pauta, que o Deputado Gilmar Machado agora se compromete fazer a
seguir.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – O que nós acordamos foram os convites e não a
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pergunto ao Deputado Anivaldo...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Ele vai pedir, ele é o interessado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ...se a única coisa que ele concorda

é com a votação... ou se, após o requerimento, poderemos votar os Avisos.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não, o que acordamos foi só os requerimentos de

convite. Foi o que acordei com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem de haver o pedido de inversão

de pauta.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Há muitos Avisos. Isso aqui nós não acordamos.

(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua com a palavra o

Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Voto.

“As obras referentes à construção do Estádio do Centro
Olímpico de Rio Brando, no Acre, encontra-se no Anexo VI da Lei n.º
11.100/2005 (LOA/2005), em face dos indícios de irregularidades
graves constatadas no Contrato n.º 100/02. Por conseguinte, os
respectivos contratos de repasse que permitiam a transferência
voluntária de recursos da União para a execução do mencionado
contrato também foram relacionados no Anexo VI da LOA/2005.

Todavia, o Relatório e o Voto que fundamentam o acórdão
sob exame dão notícia de que houve saneamento das falhas que
impediam o prosseguimento das obras, em razão do cumprimento
do Item 9.8 do Acórdão n.º 1.925/2003.

Diante disso e com base no Art. 97, & 5º da Lei n.º
10.934/2004 (LDO/2005), voto no sentido de que esta Comissão:

a) tome conhecimento do Aviso n.º 1, de 2005-CN, e das
peças que o acompanham;

b) delibere pela exclusão do Anexo VI da Lei nº
11.100/2005 (LOA/2005), do empreendimento Implantação de
Núcleo de Esporte Recreativo e de Lazer — segunda fase da
implantação do Centro Olímpico de Rio Branco —Estado do Acre,
sob responsabilidade da Unidade Orçamentária 51.101, nos termos
do projeto de decreto legislativo em anexo.
Sala da Comissão, 22 de abril de 2005.
Deputado Cláudio Cajado.
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É o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria está em discussão.

(Pausa.)
Não havendo quem a queira discutir, encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara.
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada no Senado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a inversão da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passaremos agora à votação da

inversão da pauta requerida pelo Deputado Gilmar Machado.
Os Srs. Deputados que concordam, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara.
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada no Senado.
Com isso, ficam os Itens 5 e 6 da Pauta para posterior exame.
Pauta nº 8/2005.
I) Apreciação dos seguintes requerimentos:
Item 5. Requerimento n.º 4/2005-CMO, que “requer realização de audiência pública

conjunta com as Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e de Assuntos
Econômicos do Senado para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias — PLDO para 2006,
com a presença do Exmo. Sr. Presidente do Banco Central.”

Autor: Deputado Gilmar Machado, que está com a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, o Presidente do Banco Central

tem de vir, realmente, debater conosco sobre as metas de política cambial e fiscal. Trazemos
agora uma inovação, que é permitir que a Comissão de Economia da Câmara e do Senado
possam apresentar um pedido de audiência conjunta e não só a Comissão Mista. Isso, dentro
daquele novo espírito que estamos trabalhando na nova resolução, para aperfeiçoar e ampliar a
participação da Casa no debate do orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Fica claro que se trata de convite
ao Presidente do Banco Central e não de convocação.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem a queira discutir, em votação a matéria.
Em   votação.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Requerimento nº 5, de 2005, que “requer realização de audiência pública com a

sociedade civil para debater o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2005”.
O requerente é o Deputado Gilmar Machado. Com a palavra S.Exa.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, conforme diz a Lei de

Responsabilidade Fiscal, queremos que esta Comissão realize audiência pública com entidades
da sociedade civil para que a população também possa participar da elaboração da LDO. Não
conseguimos fazer isso nos anos anteriores, mas queremos fazê-lo este ano, sob a presidência
de V.Exa.

Vou colocar no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias que, em relação ao Orçamento,
também terá de haver debates não só nesta Casa, mas nas regiões, assegurando o
envolvimento das pessoas na elaboração orçamentária.

É o que estamos requerendo.
Vou ler o inteiro teor do requerimento, para que todas tomem conhecimento das

entidades que pretendemos convidar:
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“Requeiro a V.Exa., com base no inciso III do § 2º do
art. 2º da Resolução nº 1, de 2001, e do art. 12 desta mesma
Resolução, assim como do inciso III do § 2º do art. 1º Regulamento
Interno da Comissão Mista, que, ouvido o Plenário, seja realizada
audiência pública com a sociedade civil para debater Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2006, com a presença das
seguintes entidades: Instituto de Estudos Socioeconômicos —
INESC; Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais
— ABONG; Inter-Redes Direitos e Política; Associação Brasileira de
Orçamento Público — ABOP; Central Única dos Trabalhadores;
representantes dos servidores públicos; representantes do
Ministério do Planejamento”.

A audiência será também aberta para que as demais entidades — as que eu citei farão
parte da Mesa — participem depois dos debates.

É o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Gilmar Machado,

geralmente, a Presidência não deve opinar. No entanto, ela também tem responsabilidade na
elaboração do Orçamento e na execução orçamentária.

Constitucionalmente, os Deputados representam o povo brasileiro e os Senadores os
Estados. Se passarmos a adotar o princípio da participação direta de organizações nas decisões
do Congresso Nacional, estaremos nos demitindo da nossa posição de delegados da vontade
popular. Assim, amanhã, não terá nenhum valor a nossa presença no Congresso Nacional.

Esse regime, que se chama popularmente de assembleísmo, com a participação de
todos, é muito bonito na teoria. Na prática, geralmente, não funciona e traz sérios problemas.

Estou vendo a relação dos convidados. Instituto de Estudos Socioeconômicos,
Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais — vamos encher esta Casa de
ONGs; Inter-Redes Direitos Políticos, Associação Brasileira de Orçamento Público, Central
Única de Trabalhadores... Por que só a Central Única de Trabalhadores? Há várias
organizações sindicais que poderiam ser convidadas.

Assim, vamos ter nesta Casa um verdadeiro congresso não oficial, que pode prejudicar
muito nosso trabalho de elaboração orçamentária. Essa gente pode chegar aqui e dizer: “Não
queremos a LDO assim”. Vamos fazer o quê, se nós as convidamos, se nós quisemos ouvi-las?

A grande maioria não concorda com alguma coisa dessa LDO, mas é minha obrigação
colocar o requerimento em votação. Estou apenas dando uma opinião pessoal, mas não quero
influir na decisão do Plenário.

Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, ouvi atentamente a leitura do

objeto do requerimento, assim como as ponderações de V.Exa., e faço um apelo ao Deputado
Gilmar Machado, em nome do bom andamento dos trabalhos dessa Comissão.

Como não há consenso em relação ao requerimento e não podemos ficar limitados às
instituições elencadas — e se abrirmos vai abranger um universo muito grande —, peço que
S.Exa. retire o requerimento da pauta, a fim de que possamos aprofundar a discussão e,
depois, possamos apreciá-lo.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, esta proposta visa cumprir o
nosso Regulamento, que diz que temos que debater. Não estou criando nada, mas apenas
cumprindo o que diz o nosso Regulamento e, ao mesmo tempo, a Lei de Responsabilidade
Fiscal, que diz que temos de abrir o debate para a sociedade.

Está escrito aqui, em nosso Regulamento, que devem ser realizadas audiências públicas
com representantes de órgãos e entidades públicas da sociedade civil. Não sou eu que o estou
dizendo, mas o nosso Regulamento. Agora, se ele não deve ser cumprido, não tem problema.

Pessoalmente, acho que isso é importante. Faço um apelo a V.Exa. para que possamos
dar à sociedade a oportunidade de também de se manifestar. O nosso Orçamento não é
impositivo, é autorizativo. Queria apenas ouvir a sociedade.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Gilmar, eu entendi
bem seu objetivo.

Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE -Trata-se de assunto novo, como bem diz o

Deputado Gilmar Machado, algo que nunca aconteceu. Realmente, isso está no Regulamento,
mas faço essa ponderação a S.Exa.: retire o requerimento, vamos discuti-lo e, amanhã ou
depois, deliberaremos sobre ele.

Não sou contra ouvir essas entidades, mas acho que temos de aprofundar um pouco
mais o assunto, e, como está havendo um contraditório, retirar é melhor do que votar o que
não é consenso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Gilmar Machado,
entendo que V.Exa. tenha querido cumprir o Regulamento. No entanto, ele diz que a Comissão
“poderá” — não que ela “deverá” — realizar audiências públicas com representantes de órgãos
e entidades públicas da sociedade civil.

Acho muito interessante que, em determinados assuntos, se discuta na prática aqui.
Mas quem representa esmo sociedade civil no Congresso Nacional são os Deputados e
Senadores.

Então, nós não podemos encher a Casa de pessoas que não têm uma delegação efetiva
da sociedade civil. Quem tem essa delegação são os Deputados, Senadores, o Presidente da
República, os Governadores e os Prefeitos Municipais, só. Nem os Ministros de Estado a têm.
Esta é a realidade.

Portanto, apelo ao Deputado Gilmar Machado no sentido de que repensasse o assunto e
afastasse de mim esse cálice. Deixemos para uma outra Presidência a adoção desse princípio.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, eu poderia retirar, mas, como
Relator, queria ter a possibilidade de receber dessas entidades e ouvir suas manifestações.
Então, se V.Exa. então não estiver presidindo oficialmente, que me possibilitasse um espaço
para tanto. Na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu art. 48, parágrafo único, não
diz “poderá”, mas “deverá”. Não é?

Respeito a visão de V.Exa., mas queria de ter a possibilidade de contar com um espaço
para que várias entidades pudessem se manifestar. Nós somos realmente representantes do
povo, mas por que não chamarmos as entidades para virem a esta Casa? Várias Comissões já
convidam entidades para virem aqui e nem por isso elas substituem nosso trabalho. Muito pelo
contrário, dão-nos condições, contribuem com nosso trabalho. Mas se V.Exa. acha que não é
adequado...

Agora, no que se refere ao Orçamento, pessoalmente, vou discutir essa questão, porque
o Relator-Geral deveria ter responsabilidade, sim, e a Lei de Responsabilidade Fiscal o
determina, de ouvir a sociedade. Ele tem que ouvir os Parlamentares, mas também tem de
ouvir as entidade.

Temos que deixar de ter um orçamento fechado. Essa é minha visão. Agora, se V.Exa.
acha que não devemos, eu não vou discutir, porque V.Exa. é o Presidente e nós queremos
tranqüilidade no encaminhamento dos trabalhos. Mas, repito, pessoalmente, vou realizar um
debate com a sociedade, para o qual convido V.Exa. e os Parlamentares que quiserem dele
participar. Vou fazer isso informalmente, já que a Comissão não quer; vou abrir espaço para
essas entidades, vou convidá-las pessoalmente, não em nome da Comissão.

Retiro o requerimento então, a partir da sua orientação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Agradeço ao Deputado

Gilmar Machado a compreensão. S.Exa. pode fazer as consultas ou ouvir quem quiser, desde
que seja algo não-oficial. Mesmo porque, repito, não se pode dizer quem é a sociedade civil.
Ninguém pode se arvorar a ser representante da sociedade civil. Representante da sociedade
civil, conforme legalmente estabelecido na Constituição, e isso no mundo inteiro, são os
Deputados e Senadores.

Já que o Deputado Gilmar retira o requerimento, ele sai de pauta.
Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Também agradeço ao Deputado Gilmar
Machado, que, sensatamente, compreendeu que era melhor para todos nós retirar o
requerimento do que aprofundar a discussão neste momento, mesmo porque, visivelmente, não
temos quorum para deliberar. Então, o que está acordado, nós acompanhamos.

Peço então a V.Exa., Sr. Presidente, que encerre a reunião, para que possamos
continuar os nossos trabalhos em outra Comissões.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, pela ordem. Proponho não o
encerramento, mas que a reunião seja suspensa e que, amanhã ou depois, quando V.Exa.
determinar, continuemos votando os Avisos e os demais itens constantes da pauta.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Por que não suspender, Sr. Presidente? Não tem
dificuldade nenhuma. Basta convocar uma nova reunião amanhã e todo mundo assina.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, vamos defender o quorum,
porque é difícil, não é?

Na quinta-feira, teremos a continuação desta reunião.
A presente reunião está suspensa, e convoco os Srs. Parlamentares para a continuidade

na próxima quinta-feira, às 10h.

(Reunião suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 8ª Reunião
Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos Fiscalização destinada à
apreciação das matérias constantes das Pautas nº. 5, 6, 7 e 8, de 2005.

Após reunião realizada pelo Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias
com assento na Comissão, informo que o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006 foi prorrogado até o dia 17 de junho de 2005.

Ordem do Dia.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, gostaria de formular o

seguinte requerimento de inclusão de matéria na Ordem do Dia.
“Requeiro, nos termos do art. 214, parágrafo único,

inciso III, do Regimento Interno do Senado Federal, inclusão
das normas para apreciação do PLDO para 2006 (PLN nº 04,
de 2005) na Ordem do Dia da 8º Reunião Ordinária desta
Comissão”.

É o requerimento que gostaria de apresentar, fruto de entendimento ontem realizado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O requerimento está em discussão.
Se ninguém deseja discuti-lo, a discussão está encerrada.
O requerimento está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.(Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Matéria extrapauta: Normas para Apreciação do Projeto de Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2006.
O autor é o Deputado Gilmar Machado, que está com a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, ontem, fizemos reunião com

as Lideranças das coordenações das bancadas na Comissão e chegamos a esse acordo sobre as
normas para a votação da LDO deste ano. Levando em consideração algumas sugestões
apresentadas pelo PSDB, pelo PMDB e pelo PFL, fizemos alguns entendimentos e as acatamos.
Vamos incorporar ao texto do nosso substitutivo o Anexo da Exposição de Motivos, ao qual vai
ser permitido a apresentação de emendas.
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Na verdade, o que estamos pedindo é a aprovação dessas normas, para que possamos
agilizar os trabalhos. Vai ser possível a todos, já a partir de segunda-feira, apresentarem
emendas na nova sistemática e o prazo será estendido até sexta-feira, o que possibilitará
melhor desenvolvimento do trabalho de cada um.

Gostaria de agradecer a V.Exa., Sr. Presidente, que nos ajudou ontem nessa montagem,
para que possamos, com isso aprovado, agilizar o trabalho e cumprir os prazos que temos para
votação até o final deste mês da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria está em discussão.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, quero parabenizar especialmente

o Relator, Deputado Gilmar Machado, pela sua compreensão, pela forma como ontem conduziu
a reunião, sempre aberto a receber sugestões e a discuti-las, o que fez com que avançássemos
nessas normas de apreciação da LDO deste ano.

Da nossa parte, do PFL, sempre tivemos postura de colaborar com esta Comissão, não
só nos momentos mais difíceis, mas também certos de que esses são instrumentos importantes
de programação orçamentária e financeira e que, portanto, merecem nossa especial atenção.

Espero que possamos ter uma tramitação tranqüila, desde que, evidentemente,
atendidos os questionamentos de cada um dos partidos da Casa e sobretudo os interesses
maiores do País.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado Luiz Carreira.
Alguém mais deseja discutir?
Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, Sr. Relator, quero registrar que

ontem tivemos uma discussão muito ampla sobre esse processo, com o objetivo tanto de
ajustar o trabalho quanto de propiciar ao corpo técnico da Casa condições para agilizar os
nossos trabalhos.

Eu quero ainda registrar que o prazo para a discussão desse processo se encerra na
terça-feira. Se alterarmos essas normas, certamente o corpo técnico da Casa e do PRODASEN
precisarão de tempo, e o tempo que nos foi sinalizado é justamente até segunda-feira. Assim,
automaticamente, ficou acordado que o prazo para apresentação das emendas será até o dia
17.

Peço escusas à Presidência pelo meu atraso, muito embora eu tenha sido um dos
primeiros a chegar. Como não havia ninguém, fui ao meu gabinete, atrasei-me e não ouvi a
parte inicial. Mas já que tudo está contemplado, de nossa parte fica mantido o acordo e,
portanto, podemos votar as normas para apreciação do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias, como acertado ontem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Informo a V.Exa., Deputado
Anivaldo Vale, que pouco antes de sua chegada eu já havia anunciado a prorrogação do prazo
de apresentação de emendas para o dia 17 de junho. Portanto, estamos em condições de votar
a matéria.

Em votação as Normas para Apreciação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2006 na representação da Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Solicito a transcrição das normas agora aprovadas.

NORMAS PARA APRECIAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2006
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A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO, em reunião de
09.06.2005, realizada no Plenário 02 do Anexo II da Câmara dos Deputados, considerando
que a Resolução nº 01/2001-CN estabelece normas gerais ordenadoras para a tramitação e
processo de apreciação dos projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e
do orçamento anual; considerando a ausência de regulação exaustiva e a necessidade de se
estabelecer normas específicas para ordenar o processo de apreciação do projeto de lei de
diretrizes orçamentárias para 2006; considerando a complexidade e a importância em se dar
eficácia ao Anexo de Metas e Prioridades, DECIDE estabelecer normas específicas ordenadoras
do processo de apreciação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006, conforme
segue:

Capítulo I
Da Apresentação de Emendas

Art. 1º. Ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006 poderão ser
apresentadas emendas na Comissão de acordo com o disposto na Resolução nº 1, de 2001 –
CN.

§ 1º. As emendas serão oferecidas às seguintes partes do projeto:
I – Anexo de Metas e Prioridades;
II – Anexo de Relação de Quadros Orçamentários;
III – Anexo de Relação das Informações Complementares;
IV – Anexos de Metas Fiscais;
V - Anexo de Despesas Não Objeto de Limitação de Empenho;
VI – Anexo de Riscos Fiscais;
VII – Anexo dos Objetivos das Políticas Monetária, Creditícia e Cambial; e
VIII - Texto do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.
§ 2º. Cada emenda ao Anexo de Metas e Prioridades deverá referir-se a uma única

prioridade e ação.
§ 3º. Para efeito destas normas, são consideradas emendas de texto as que incidirem

sobre os incisos II, III, IV, V, VI e VII.
§ 4º. Não se aplicam as limitações relativas ao número de emendas por parlamentar às

emendas previstas no § 3º deste artigo, bem como às de cancelamento integral ou parcial de
prioridade constante do Anexo de Metas e Prioridades do Projeto de Lei.

§ 5º. O Relator não poderá cancelar as seguintes prioridades e metas, para o
atendimento de emendas, pelo seu caráter obrigatório:

I - Reduzir 1,8% (50 mil famílias) no Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de
Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Subsídio à Habitação de Interesse Social - MP nº
200, de 2004);

II - Atender 11,2 milhões de Famílias em Situação de Pobreza, com Renda Familiar Per
capita Inferior a R$ 100,00, por meio de Transferência de Renda;

III - Implantar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.

§ 6º. Ao Anexo de Metas e Prioridades poderão ser apresentadas as seguintes emendas:
I - cancelamento de prioridade;
II - acréscimo de prioridade;
III - inclusão de prioridade;
IV - inclusão de ação orçamentária.

Art. 2º É vedada a apresentação de emenda de Relator que implique o aumento ou a
criação de metas prioritárias, salvo erro ou omissão de ordem técnica ou legal, devidamente
justificado.
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Parágrafo Único. Fica  autorizado o Relator a transformar o Anexo à Exposição de
Motivos em Anexo de Metas e Prioridades de seu substitutivo, incorporando as alterações
aprovadas pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Capítulo II
Do Acolhimento das Emendas ao Anexo de Metas e Prioridades

Art. 3º. Serão inadmitidas as emendas ao Anexo de Metas e Prioridades:
I - quando não associadas a programas e ações constantes do Plano Plurianual 2004-

2007;
II – quando apresentadas a nível de subtítulo;
III – que cancelarem recursos de projetos em andamento, em percentual superior a

30%.

Art. 4º. O Relator estabelecerá limite financeiro para o acolhimento de emendas, para
cada autor, priorizando-se as emendas coletivas.

Parágrafo único. No acolhimento das emendas individuais e coletivas, o relator poderá
estabelecer preferência para determinadas áreas de atuação governamental, desde que
apresente os critérios utilizados.

Art. 5º. As alterações aprovadas pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização no âmbito do Anexo de Metas e Prioridades deverão manter o custo financeiro total
associado à proposta do Poder Executivo, estimado com base nos custos financeiros médios
das ações orçamentárias constantes do Anexo à Exposição de Motivos.

Sala da Comissão,   09 de junho de 2005.

Senador Gilberto Mestrinho
Presidente

Deputado Gilmar Machado
Relator

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Indago ao Plenário se há acordo
para votação de matérias que constam na pauta de hoje.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não tratamos disso na reunião, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Então, não há acordo. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, queria fazer um apelo ao

Deputado Anivaldo Vale. A questão de Sergipe diz respeito a um Relatório de autoria do
Deputado Claudio Cajado, do PFL. Não há dúvida de que se trata de obra extremamente
importante.

Na reunião anterior, havíamos conversado a respeito e até iniciado um entendimento
para que, pelo menos, a de Sergipe fosse autorizada e pudéssemos votar o Relatório de autoria
do Deputado Claudio Cajado. Em relação aos demais, conversaríamos posteriormente.

Sei do bom senso, do espírito de colaboração e da assiduidade do Deputado Anivaldo
Vale nesta Comissão. Por isso, faço-lhe este apelo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - O Relator é o Deputado Pedro
Novais.

Com a palavra o Deputado Luiz Carreira, para falar sobre a matéria.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Queria também fazer um apelo ao nobre

Deputado Anivaldo Vale no sentido de liberar a votação do Aviso nº 10/2005, que trata
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exatamente da duplicação e restauração de trecho da BR-101 em Sergipe, que está plenamente
equacionado e com parecer favorável do Relator, Deputado Pedro Novais.

Faço um apelo a S.Exa. para que nos permita votar pelo menos essa matéria, hoje.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, vamos acatar o apelo feito pelo

Deputado Gilmar Machado, especialmente pela Liderança do PFL. Vamos votar esse Aviso e,
posteriormente, discutir os outros no Colégio de Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Agradeço ao Deputado Anivaldo
Vale a compreensão.

Pauta nº 5.
Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 10/2005-CN, que “encaminha ao

Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 326, de 2005 – TCU (Plenário), bem como dos
respectivos Relatório e Voto que o fundamentam referente ao Levantamento de Auditoria
realizada nas obras de duplicação e restauração da  BR-101/SE, no trecho do Km 77,3 ao
91,6, (TC – 007.828/2002-3.

Relator: Deputado Pedro Novais.
Não foram apresentadas emendas.
 Com a palavra o Relator, Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Farei a leitura do Voto, Sr. Presidente.
 O Contrato PG-248/99-00, referente às obras de duplicação e restauração da BR-

101/SE, no trecho do Km 77,3 a 91,6, encontra-se relacionado no Anexo VI da Lei nº
11.100/2005 (LOA/2005), que trata dos subtítulos relativo a obras e serviços com indícios de
irregularidades graves.

Todavia, as informações constantes nos Relatório e Voto que fundamentam o Acórdão
nº 326/2005 - Plenário revelam que não há mais impedimento, por parte da Corte de Contas,
para a continuidade da execução daquele contrato. Não é demais dizer que o item 9.4 da citada
deliberação é expresso nesse sentido.

Desse modo, voto no sentido de que esta Comissão:
a) tome conhecimento do Aviso nº 10 de 2005-CN e das peças que o acompanham;
b) delibere pela exclusão do Anexo nº 6 da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005) do subtítulo

26.782.0229.1212.0101 (Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Sergipe –
Trecho Divisa AL/SE – divisa SE/BA – SE), sob responsabilidade da Unidade Orçamentária
39.252, nos termos do projeto de decreto legislativo em anexo.

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria está em discussão.
Se ninguém deseja se manifestar, a discussão está encerrada.
O parecer do Relator está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o apr ovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Antes de encerrar esta reunião, informo que às 11h, neste plenário, será realizada

reunião da Comissão Mista de Reestruturação do Processo Orçamentário, e convoco reunião
ordinária para o dia 14, às 14h30min, neste plenário.

Está encerrada a reunião.


