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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há número regimental para abertura dos
trabalhos. Declaro iniciada a 16ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 18, 20
e 21.

Comunico ao Plenário que, após a audiência com o Sr. Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, teremos, na Presidência, reunião dos Líderes para discutir votação de
créditos etc.

Vou suspender a reunião e convoco a continuação para depois da reunião dos Líderes.
A reunião de audiência pública está marcada para as 15h. Estamos apenas aguardando

a chegada do Sr. Ministro do Planejamento.
A reunião está suspensa.

(A reunião é suspensa.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Havendo número regimental, declaro
aberta a reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 18, 20 e 21, de 2005.

Há quorum para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.

Apreciação das atas das seguintes reuniões: 12ª reunião ordinária, realizada no dia 16
de agosto de 2005; 13ª reunião ordinária, realizada nos dias 23 e 25 de agosto de 2005; 14ª
reunião ordinária, convocada no dia 1º de setembro de 2005; 15ª reunião ordinária, convocada
para os dias 13 e 15 de setembro de 2005.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas, por terem sido
distribuídas antecipadamente. Não havendo discussão e conforme estabelecido na alínea f do
art. 8º do regulamento interno desta Comissão, declaro as atas aprovadas.

A correspondência recebida pela Secretaria da Comissão foi enviada aos membros e
Lideranças partidárias através do correio eletrônico em 22 de setembro e está disponível nas
mesas de trabalho dos Srs. Parlamentares. Solicito ao Departamento de Taquigrafia que
transcreva o expediente nas notas taquigráficas neste momento da reunião. Pergunto se todos
estão de acordo. (Pausa.) De acordo.

Correspondência recebida pela Secretaria da Comissão,  enviada aos membros e
Lideranças,

através do correio eletrônico, em 22/09/2005

DE ORDEM do Presidente,  da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
Senador Gilberto Mestrinho, dou conhecimento da correspondência recebida, em atendimento
ao disposto no art. 8º “b” do Regulamento Interno da Comissão:

EXPEDIENTE

I) Correspondência recebida interna:

1) Ofício nº 346, de 10 de agosto, do Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros,
comunicando que será realizada sessão do Congresso Nacional no dia 17 de agosto para
votação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006.
2) Ofício nº 64, de 16 de agosto, do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Senador Leomar Quintanilha, comunicando que a
Comissão aprovou o Parecer do Aviso nº 14/2002 do TCU.
3) Ofício nº 3.653, de 19 de agosto, do Diretor Executivo do Ministério da Saúde, que informa
do atendimento à alteração solicitada na mudança da modalidade de aplicação em emenda de
autoria do Deputado Milton Cardias.
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 4) Ofício nº 334, de 23 de agosto, da relatora do Projeto de Lei nº 16/2005-CN, Deputada Rose
de Freitas, retirando da pauta o Relatório apresentado ao referido Projeto.
5) Ofício nº 989, de 20 de setembro, do Deputado Cezar Shirmer, que solicita alteração de GND
na emenda nº 3659.0006, de sua autoria.

- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissões:
1) Ofício nº 206, de 09 de agosto, do Deputado Wellington Roberto: ausência no dia 09 de
agosto.
2) Ofício nº 132, de 11 de agosto, que encaminha atestados médicos do Deputado Bismarck
Maia, indicando o afastamento de 02 a 20/08/2005.
3) Ofício nº 190, de 17 de agosto, do Deputado Amauri Gasques, que justifica ausência no dia
16 de agosto.
4) Ofício nº 131, de 17 de agosto, do Senador Romeu Tuma, que justifica ausência no dia 16 de
agosto.
5) Ofício nº 139, de 18 de agosto, do Deputado Bismarck Maia, que justifica ausência no dia 16
de agosto.
6) Ofício nº 1.169, de 24 de agosto, do Deputado Wilson Santiago, que justifica ausência no dia
16 de agosto.
7) Ofício nº 082, de 24 de agosto, do Deputado Gustavo Fruet, que justifica ausência no dia 16
de agosto.
8) Ofício nº 144, de 25 de agosto, do Senador Romeu Tuma, justificando ausência na mesma
data.
9) Ofício nº 252, de 30 de agosto, do Deputado João Grandão: ausência no período de 27 a 31
de agosto.
10) Ofício nº 251, de 30 de agosto, do Deputado Eduardo Sciarra: ausência no dia 30 de
agosto.
11) Ofício nº 372, de 31 de agosto, da Liderança do PPS/MS justificando ausência do Deputado
Geraldo Resende no dia 30 de agosto.
12) Ofício nº 72, de 31 de agosto, do Deputado Júlio César: ausência no dia 30 de agosto.
13) Ofício nº 51, de 1º de setembro, do Deputado Francisco Dornelles: ausência no dia 1º de
setembro.
14) Ofício nº 199, de 1º de setembro, do Deputado Amauri Gasques: ausência no dia 30 de
agosto.
15) Ofício nº 2285, de 1º de setembro, do Deputado Vander Loubet: ausência no dia 1º de
setembro.
16) Ofício nº 145, de 1º de setembro, do Deputado Bismarck Maia: ausência no dia 30 de
agosto.
17) Ofício nº 1244, de 6 de setembro, do Líder do PMDB, Deputado Wilson Santiago: ausência
no dia 23 de agosto.
18) Ofício nº 54, de 15 de setembro, Deputado Francisco Dornelles: ausência no dia 15 de
setembro.
19) Fax, de 15 de setembro, Deputado João Grandão: ausência no dia 15 de setembro.

- 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:

1) Ofício nº 222, de 04 de agosto, do Deputado Virgílio Guimarães.
2) Ofícios nº 284 e 285, de 10 de agosto, do Deputado Neuton Lima.
3) Expediente de 09 de agosto, do Deputado Cezar Silvestri.
4) Ofício nº 258, de 10 de agosto, do Deputado Carlos Melles.
5) Ofício nº 258, de 10 de agosto, do Deputado Carlos Melles.
6) Ofício nº 211, de 11 de agosto, do Deputado Wellington Roberto.
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7) Ofício nº 123, de 11 de agosto, do Deputado Roberto Magalhães.
8) Ofício nº 444, de 16 de agosto, do Deputado Leonardo Mattos.
9) Ofício nº 96, de 17 de agosto, da Bancada de Rondônia.
10)  Ofício nº 329, de 12 de agosto, do Deputado Paulo Pimenta.
11) Ofício nº 102, de 12 de agosto, do Deputado Gervásio Oliveira.
12) Ofício nº 77, de 18 de agosto, do Senador José Jorge.
13) Ofício nº 100, de 22 de agosto, do Deputado licenciado Walter Feldman.
14) Ofício nº 104, de 23 de agosto, do Deputado Domiciano Cabral.
15) Ofício nº 220, de 23 de agosto, do Deputado Neucimar Fraga.
16) Ofício nº 108, de 23 de agosto, da Bancada de Pernambuco.
17) Ofício nº 231, 31 de agosto, do Coordenador da Bancada da Paraíba, Deputado Wellington
Roberto.
18) Ofício nº 33, de agosto, do Deputado Hamilton Casara.
19) Ofício nº 508, 1º de setembro, do Deputado Leonardo Mattos.
20) Expediente de 05 de setembro, do Ex-Deputado Anderson Adauto.
21) Ofício nº 90, de 06 de setembro, do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.
22) Ofício nº 37, de 9 de setembro, do Deputado José Carlos Aleluia.
23) Ofício nº 696, de 15 de setembro, do Deputado Ivo José.
24) Ofício nº 193, de 21 de setembro, do Deputado Mendes Ribeiro Filho.

- Expedientes com indicação para o cargo de relator setorial do Projeto de Lei
Orçamentária para 2006:
 - Ofício nº 353, de 15 de setembro, do Senador Ney Suassuna, Líder do PMDB, no Senado
Federal, indicando o Senador Romero Jucá.
- Ofício nº 1079, de 19 de setembro, do Deputado José Janene, Líder do PP, na Câmara dos
Deputados, indicando o Deputado Nelson Meurer.
- Ofício nº 938, de 20 de setembro, do Deputado Sandro Mabel, Líder do PL, na Câmara dos
Deputados, indicando o Deputado Amauri Gasques.
- Ofício nº 99, de 20 de setembro, do Senador José Jorge, Líder do Bloco Parlamentar da
Minoria, no Senado Federal, indicando a Senadora Lúcia Vânia.
- Ofício  nº 315, de 21 de setembro, do Senador Delcídio Amaral, Líder do PT e do Bloco de
Apoio ao Governo no Senado Federal, indicando o Senador João Ribeiro.

II) Correspondência recebida externa:

1) Ofício nº 36, de 17 de agosto, do Diretor Nacional do Projeto EuroBrasil 2000, Dr. Ruben
Bauer, solicita autorizar servidor a tomar parte na missão técnica à Europa da área temática -
"Planejamento e Gestão Territorial".
2) Ofício nº 101-SGS-TCU-Plenário, de 24 de agosto, do Tribunal de Contas da União, que
encaminha relatório de auditoria referente ao Aviso nº 1.161/2005-SGS-TCU-Plenário, de
17/08/2005.
3) E-mail, de 28 de agosto, da Sr. Sandra Sabella, solicitando a convocação da Ministra-Chefe
da Casa Civil, Dilma Rousseff.
4) Carta-Resposta nº 6.926, postada em 07 de junho, do Sr. Reginaldo Zucoloto, solicitando
aumento de 55% no orçamento de Venda Nova dos Imigrantes no Estado do Espírito Santo.
5) Ofício nº 6, de 14 de junho, da Câmara Municipal de Contenda – Paraná, encaminhado pela
Presidência da Câmara dos Deputados, solicitando informações sobre o repasse de recursos
para a construção de sede própria da Câmara de Vereadores do Brasil.

- Cópia encaminhada à Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira –
COFF/CD.
6) Ofício nº 105-SGS-TCU-Plenário, de 24 de agosto, do Tribunal de Contas da União, que
encaminha relatório de auditoria referente ao Aviso nº 1.200/2005-SGS-TCU-Plenário, de
17/08/2005.
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7) Ofício nº 3.652, de 19 de agosto, da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde,
Diretor-Executivo José Menezes Neto, informa atendimento aos ofícios que tratam de alterações
de Modalidade de Aplicação de Emendas Parlamentares .
8) Ofício nº 34, de 12 de agosto, do Presidente da  Associação Nacional de Especialistas em
Regulação – ANER, Diana Magalhães de Souza Coutinho, apresentando a Associação em face
da necessidade de articulação institucional para o desenvolvimento da carreira e das
instituições em que desempenham suas funções.
9) Ofício nº 104-SGS-TCU-Plenário, de 24 de agosto, do Tribunal de Contas da União, que
encaminha relatório de auditoria referente ao Aviso nº 1.199/2005-SGS-TCU-Plenário, de
17/08/2005.
10) Ofício nº 601, de 12 de setembro, da Procuradoria da República no Município de Santa
Maria, no Rio Grande do Sul, solicitando informações acerca das providências tomadas após a
cientificação dessa Comissão, pelo TCU, sobre a  paralização das obras tendentes à conclusão
do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais no Estado do Rio Grande do Sul.
11) Fax, de 15 de setembro, do Diretor-Presidente da Eletronorte, Carlos R. A. Nascimento,
informando que desde o dia 29/08 assumiu esta Presidência.
12) Ofício 455, de 15 de setembro, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e
Administração, do Ministério do Meio Ambiente, Gerson Galvão, informa que não consta no
orçamento do próximo exercício, obras que se enquadrem no art. 20 do PLDO/2006.
13) E-mail, de 19 de setembro, de Edni Gugelmin, solicitando recursos no orçamento para
aposentadoria às Donas de casa de famílias de baixa renda.
14) E-mail, de 19 de setembro, da Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de
Lins, São Paulo, Iolanda Toshie Ide, solicitando recursos no orçamento para aposentadoria às
Donas de casa de famílias de baixa renda.

- 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:
1) Ofício nº 282, de 03 de agosto, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.
2) Ofício nº 1.848, de 10 de agosto, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
3) Ofício nº 2005.012914, de 15 de agosto, do Conselho da Justiça Federal.
4) Ofício nº 2.313, de 03 de agosto, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
5) Ofício nº 20.356, de 1º de setembro, do Tribunal de Justiça Distrito Federal e Territórios.

-    Obras que constam da Proposta Orçamentária para o exercício de 2006, em
cumprimento ao art. 20 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

- 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
Aviso do Congresso Nacional:

1) Aviso nº 1.064/2005, de 03 de agosto (Acórdão nº 1.062/2005): 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).
2) Aviso nº 1.109/2005, de 10 de agosto (Acórdão nº 1.143/2005):Acompanhamento dos
Relatórios de Gestão Fiscal, relativos ao 1º quadrimestre de 2005.
4) Aviso nº 1.122/2005 (Acórdão nº 1.132/2005): Construção de Aeroportos e Aeródromos de
Interesse Estadual Nacional, em especial a construção do Aeroporto de Planalto Serrano, no
município de Correia Pinto, região de Lages/SC.
5) Aviso nº 1.137/2005, de 17 de agosto (Acórdão nº 1.172/2005): Obras de expansão do
sistema de trens urbanos de Porto Alegre/RS, no Trecho Sapucaia – São Leopoldo.
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6)  Aviso nº 1.185/2005 (Acórdão nº 1.181/2005): Projetos de infra-estrutura para o turismo
religioso na região de Juazeiro do Norte – CE.
7) Aviso nº 1.201/2005 (Acórdão nº 1.166/2005): implantação da BR-393, trecho Muqui-Bom
Jesus do Norte – Divisa ES/RJ - Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito
Santo.
8) Aviso nº 1.248/2005, de 24 de agosto (Acórdão nº 1.250/2005): Recuperação de Trechos
Rodoviários – Brasília – Divisa DF/GO na BR-020/GO – Distrito Federal.
10) Aviso nº 1.277/2005, de 24 de agosto (Acórdão nº 1.269/2005): Construção de pista de
pouso e decolagem do Aeroporto Regional Sul, Município de Jaguaruna/SC.
11) Aviso nº 1.282/2005, de 24 de agosto (Acórdão nº 1.267/2005): Expansão do Sistema de
Transmissão associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão.
12) Aviso nº 1.329/2005, de 31 de agosto (Acórdão nº 1.341/2005): Construção de Trechos
Rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins na Br-222/PA – Construção do Trecho D. Eliseu –
Entr. BR-158/PA.
13) Aviso nº 1.412/2005, de 14 de setembro (Acórdão nº 1.438/2005): Obras rodoviárias
federais em execução nas rodovias BR-010, BR-153, BR-230, BR-235 e BR-242 no Estado do
Tocantins.
14) Aviso nº 1.413/2005, de 14 de setembro (Acórdão nº 1.434/2005): Modernização da Usina
Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes, no Estado de Minas Gerais.

- Aviso/SGS do Tribunal de Contas da União encaminhado pela Secretaria-Geral da Mesa
do Senado Federal:
. Aviso nº 1.101/2005, de 10 de agosto (Acórdão nº 1.116/2005): Recurso de agravo interposto
contra o Acórdão 718/2005-TCU-Plenário, em que a GEAP – Fundação de Seguridade Social
informa que, em 25/4/2005, obteve da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
autorização definitiva de funcionamento como autogestão multipatrocinada.

- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Adylson
Motta:
- Avisos-SGS de 10 agosto de 2005:
1) Aviso nº 1.082/2005 (Acórdão nº 1.128/2005): Construção da Barragem na Bacia do Rio
Poxim no Estado de Sergipe.
2) Aviso nº 1.083/2005 (Acórdão nº 1.108/2005): Obras de melhoramento e pavimentação da
Rodovia BR-135, trecho Colinas - Orozimbo, no Estado do Maranhão.
3) Aviso nº 1.095/2005 (Acórdão nº 1.124/2005): Obras de manutenção e recuperação dos
sistemas de produção de óleo natural na região sudeste, referentes à Petróleo Brasileiro S.A. -
Petrobras.
4) Aviso nº 1.096/2005 (Acórdão nº 1.126/2005): Projeto de Desenvolvimento da Produção de
Óleo e Gás Natural no Campo de Roncador – RJ.
5) Aviso nº 1.097/2005 (Acórdão nº 1.127/2005): Construção de Rodovia classe IV no
município de Flores de Goiás - GO.
6) Aviso nº 1.098/2005 (Acórdão nº 1.130/2005): Obras de Macrodrenagem, Mogi das
Cruzes/SP, Córrego Lavapés.
7) Aviso nº 1.110/2005 (Acórdão nº 1.137/2005): Construção de Trechos Rodoviários na BR-
319 no Estado do Amazonas, Trecho Km 166 - Km 370.
8) Aviso nº 1.113/2005 (Acórdão nº 1.136/2005): Obras de Ampliação dos Molhes e Dragagem
de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande, no Estado do Rio Grande do
Sul.
9) Aviso nº 1.119/2005 (Acórdão nº 1.115/2005): Obras de construção de trechos rodoviários
no Corredor Fronteira - Norte - BR-317/AC, mais especificamente que liga os Municípios de
Brasiléia a Assis Brasil.
10) Aviso nº 1.129/2005 (Acórdão nº 1.125/2005): Obras de manutenção da infra-estrutura
operacional do parque do refino da Petrobras.
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11) Aviso nº 1.130/2005 (Acórdão nº 1.131/2005): Obras de reforma e ampliação do aeroporto
de Guarulhos, no Estado de São Paulo.
12) Aviso nº 1.131/2005 (Acórdão nº 1.147/2005): Projeto de Integração do Rio São Francisco
com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, enfocando a área de meio ambiente.

- Avisos-SGS de 17 agosto de 2005:
1) Aviso nº 1.136/2005 (Acórdão nº 1.173/2005): Obras de Construção da Barragem de Poço
Verde/SE.
2) Aviso nº 1.140/2005 (Acórdão nº 1.177/2005): Adequação de Anéis Rodoviários no Corredor
Leste – Adequação de Anel Rodoviário no Distrito Federal.
3) Aviso nº 1.141/2005 (Acórdão nº 1.182/2005): adequação de Trechos Rodoviários no
Corredor Nordeste – BR – 232/PE, Trecho Recife – Caruaru.
4) Aviso nº 1.142/2005 (Acórdão nº 1.183/2005): adequação de Trechos Rodoviários no
Corredor Nordeste – BR – 232/PE, Trecho Caruaru – São Caetano/PE.
5) Aviso nº 1.144/2005 (Acórdão nº 1.184/2005): Implantação de Trechos do Sistema de Trens
Urbanos da Região Metropolitana de Porto Alegre – Estado do Rio Grande do Sul.
6) Aviso nº 1.146/2005 (Acórdão nº 1.185/2005): Implantação do Trecho Sul Vila das Flores –
João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza.
5) Aviso nº 1.150/2005 (Acórdão nº 1.178/2005): Obras de Construção do laboratório de
experimentação animal e centro de produção de antígenos virais no Centro Tecnológico de
Vacinas/CTV do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fiocruz.
6) Aviso nº 1.153/2005 (Acórdão nº 1.192/2005): Substituição de Grupo de Geradores de
Vapor de Usina de Angra I no Estado do Rio de Janeiro-RJ.
7) Aviso nº 1.154/2005 (Acórdão nº 1.193/2005): Implantação da Usina Termonuclear de
Angra III, no Estado do Rio de Janeiro.
8) Aviso nº 1.155/2005 (Acórdão nº 1.191/2005): Irrigação de Lotes na Área de
Reassentamento, com 20.599 há, na Usina de Itaparica no Estado da Bahia.
9) Aviso nº 1.156/2005 (Acórdão nº 1.190/2005): Expansão de Sistema de Transmissão no
Estado do Pará Associado à UHE Tucuruí.
10) Aviso nº 1.157/2005 (Acórdão nº 1.186/2005): Obras Preventivas de Desastres em
Municípios do Estado de São Paulo.
11) Aviso nº 1.160/2005 (Acórdão nº 1.180/2005): Obras destinadas à manutenção da infra-
estrutura dutoviária nacional na empresa  Petróleo Brasileiro S.A.
12) Aviso nº 1.161/2005 (Acórdão nº 1.175/2005): Programa Saúde da Família do Ministério
da Saúde.
13) Aviso nº 1.189/2005 (Acórdão nº 1.189/2005): Implantação do Perímetro de Irrigação
“Flores de Goiás” com 26.500 ha, localizadas no Município de Flores de Goiás.
14) Aviso nº 1.193/2005 (Acórdão nº 1.188/2005): Projeto Hidroagrícola Sampaio, na região do
Bico do Papagaio, no Estado do Tocantins.
15) Aviso nº 1.198/2005 (Acórdão nº 1.165/2005): Adequação de Trechos Rodoviários no
Corredor Araguaia – Tocantins, BR-060, no Estado de Goiás, divisa DF/GO – entroncamento
BR-153/GO.
16) Aviso nº 1.200/2005 (Acórdão nº 1.202/2005): Adequação de Trechos Rodoviários na BR-
060 no Distrito Federal Trecho Distrito Federal – Divisa DF/GO.

- Avisos-SGS de 24 agosto de 2005:
1) Aviso nº 1.221/2005 (Acórdão nº 1.241/2005): Obras de construção da barragem no Rio
Poti – Castelo no Estado do Piauí.
2) Aviso nº 1.223/2005 (Acórdão nº 1.256/2005): Manutenção de Sistemas de Segurança, de
Produção Ambiental e de Saúde nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás
Natural – Nacional referente à Petróleo Brasileiro S.A.
3) Aviso nº 1.224/2005 (Acórdão nº 1.257/2005): Manutenção de Infra-Estrutura da
Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural, referente à Petróleo Brasileiro S.A.
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4) Aviso nº 1.225/2005 (Acórdão nº 1.259/2005): Apoio a Projetos de Corredores Estruturais
de Transporte Coletivo Urbano – Adequação de Vias Urbanas – Integração Aracaju – Barra dos
Coqueiros – Estado do Sergipe.
5) Aviso nº 1.226/2005 (Acórdão nº 1.260/2005): Obras de construção da Barragem São José,
localizada no Município de Poço Verde/SE.
6) Aviso nº 1.227/2005 (Acórdão nº 1.261/2005): Obras de implantação do Sistema de Trens
Urbanos no Distrito Federal.
7) Aviso nº 1.257/2005 (Acórdão nº 1.263/2005): implantação da 2ª etapa do Perímetro de
Irrigação Tabuleiros Litorâneos, no Piauí.
8) Aviso nº 1.258/2005, de 28 de agosto (Acórdão nº 1.272/2005): Recuperação de Trechos
Rodoviários na BR-116 no Rio Grande do Sul Trecho Divisa SC/RS – Jaguarão.
9) Aviso nº 1.259/2005 (Acórdão nº 1.264/2005): Construção de trechos rodoviários na BR-
156, no Estado do Amapá, trecho Ferreira Gomes – Oiapoque.
10) Aviso nº 1.260/2005 (Acórdão nº 1.265/2005): Obras de construção da Eclusa de Lajeado,
no Rio Tocantins, no Estado do Tocantins.
11) Aviso nº 1.271/2005 (Acórdão nº 1.240/2005): Obras de manutenção da infra-estrutura do
Distrito Industrial de Manaus.
12) Aviso nº 1.275/2005 (Acórdão nº 1.254/2005): Obras de infra-estrutura urbana em
Curitiba, Paraná.
13) Aviso nº 1.276/2005 (Acórdão nº 1.266/2005): Implantação de clico combinado na Usina
Termelétrica Santa Cruz – Fase 1 – Acréscimo de 350 MW – Estado do Rio de Janeiro.
14) Aviso nº 1.277/2005, (Acórdão nº 1.269/2005): Construção da pista de pouso e decolagem
do Aeroporto Regional Sul, município de Jaguaruna, Santa Catarina.
15) Aviso nº 1.278/2005 (Acórdão nº 1.249/2005): Contratos de financiamento do Sistema de
Vigilância da Amazônia – SIVAM.
- Foi enviada cópia, em 29/08, ao relator do Projeto de Lei nº 34/2005-CN, Deputado João
Leão.
16) Aviso nº 1.285/2005 (Acórdão nº 1.274/2005): Obras de construção de ponte sobre o Rio
Madeira na BR-319, em Porto Velho, Rondônia.
17) Aviso nº 1.286/2005 (Acórdão nº 1.277/2005): Obras destinadas à modernização da malha
viária do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus – Programa “Fomento a Projetos de
Infra-estrutura Econômica e Social na Amazônia Ocidental – Região Norte.”
18) Aviso nº 1.291/2005 (Acórdão nº 1.270/2005): Obras de reforma de galpões cênicos da
Fundação Nacional de Artes - Funarte localizados em São Paulo.
19) Aviso nº 1.234/2005 (Acórdão nº 1.287/2005): Programa Nacional Biblioteca na Escola.
20) Aviso nº 1.274/2005 (Acórdão nº 1.253/2005): Relatório de Acompanhamento para análise
da limitação de empenho e de movimentação financeira da União – Exercício 2005.

Avisos-SGS de 31 agosto de 2005:
1) Aviso nº 1.292/2005 (Acórdão nº 1.328/2005): Obras de implantação de projetos de
irrigação – Construção da adutora Serra da Batateira, no Estado da Bahia.
2) Aviso nº 1.293/2005 (Acórdão nº 1.325/2005): Manutenção e recuperação dos sistemas de
produção de óleo e gás natural na região sudeste.
3) Aviso nº 1.298/2005 (Acórdão nº 1.329/2005): Obras emergenciais de reforma do Pavilhão
Zeca Mauro, situado nas dependências do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais – Ctav,
no Estado do Rio de Janeiro.
4) Aviso nº 1.305/2005 (Acórdão nº 1.322/2005): Modernização e Adequação do Sistema de
Produção da Refinaria do Vale do Paraíba – REVAP/SP.
5) Aviso nº 1.312/2005 (Acórdão nº 1.314/2005): Construção  de edifício para instalação do
Centro de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal na Barra da Tijuca/RJ.
6) Aviso nº 1.313/2005 (Acórdão nº 1.314/2005): Construção de edifício para instalação do
Centro de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal da Barra da Tijuca/RJ.
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7) Aviso nº 1.314/2005 (Acórdão nº 1.326/2005): Obras de construção de estrada de rodagem
integrante do corredor oeste-norte - BR-319/AM – Trecho Km 166 ao 877.
8) Aviso nº 1.316/2005 (Acórdão nº 1.327/2005): Transferência da gestão do Perímetro de
Irrigação Salangô, no Estado do Maranhão.
9) Aviso nº 1.330/2005 (Acórdão nº 1.324/2005): Manutenção e recuperação de sistemas de
produção de óleo e gás natural na região nordeste.
10) Aviso nº 1.333/2005 (Acórdão nº 1.319/2005): Obras de implantação do Complexo
Turístico Beira-Rio, no Município de Porto Velho/RO.

Aviso-GP de 31 de agosto de 2005:
. Aviso nº 6.547/2005: Obras com indícios de irregularidades graves:

- Apoio a projetos de infra-estrutura para o turismo religioso – Juazeiro do Norte - CE
- Modernização da UHE Furnas de 1200 MW - MG
- Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes com 476 MW - MG
- Recuperação de trechos rodoviários – Brasília – Divisa DF/GO, na BR–020/DF.
- Construção de trechos rodoviários na BR–429/RO – trecho Presidente Medici – Costa

Marques - RO

Avisos-SGS de 06 de setembro de 2005:
1) Aviso nº 1.344/2005 (Acórdão nº 1.376/2005): Obras de construção do acesso rodoviário
ligando a BR-101/SC ao Porto de Itajaí.
2) Aviso nº 1.345/2005 (Acórdão nº 1.377/2005): Expansão do sistema de transmissão no
Estado do Pará associado à usina de Tucuruí – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. –
Eletronorte.
3) Aviso nº 1.354/2005 (Acórdão nº 1.358/2005): Obras de construção de trechos rodoviários
no Corredor Mercosul, no Estado do Rio Grande do Sul.
4) Aviso nº 1.359/2005 (Acórdão nº 1.371/2005): Obras de construção de trechos rodoviários
na BR-156, no Estado do Amapá/trecho Ferreira Gomes – Oiapoque (fronteira com a Guiana
Francesa) – Amapá.
5) Aviso nº 1.361/2005 (Acórdão nº 1.372/2005): Construção de trechos rodoviários na BR-
401, Estado de Roraima – Trecho: Boa Vista-Bonfim-Normandia, fronteira com a Guiana
Inglesa.
6) Aviso nº 1.363/2005 (Acórdão nº 1.373/2005): Complementação da Infra-Estrutura Geral
do Centro de Lançamento de Alcântara na Região Nordeste.
7) Aviso nº 1.370/2005 (Acórdão nº 1.382/2005): Obras de Restauração de Rodovias Federais
no Estado do Espírito Santo.
8) Aviso nº 1.378/2005 (Acórdão nº 1.368/2005): Obras de construção de ginásio poliesportivo
em Manaus, no Estado do Amazonas.

Avisos-SGS de 14 de setembro de 2005:
1) Aviso nº 1.390/2005 (Acórdão nº 1.429/2005): Ampliação e construção de unidades do
Instituto Nacional do Câncer - INCA.
2) Aviso nº 1.392/2005 (Acórdão nº 1.435/2005): Obras de recuperação dos moles do Porto de
Itajaí/SC.
3) Aviso nº 1.400/2005 (Acórdão nº 1.430/2005): Obras de implantação de infra-estrutura
para a realização dos Jogos Pan-americanos de 2007, no Rio de Janeiro.
4) Aviso nº 1.401/2005 (Acórdão nº 1.427/2005): Aquisição de defensas para o Porto de
Recife/PE.
5) Aviso nº 1.402/2005 (Acórdão nº 1.415/2005): Obras de recuperação do Porto de
Cabedelo/PB.
6) Aviso nº 1.405/2005 (Acórdão nº 1.433/2005): Obras de implantação do Perímetro de
Irrigação do Rio Preto/DF.
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7) Aviso nº 1.406/2005 (Acórdão nº 1.431/2005): Construção da Barragem do Poço de Marruá,
no Estado do Piauí.
8) Aviso nº 1.430/2005 (Acórdão nº 1.436/2005): Recuperação de Trechos Rodoviários na BR-
392/RS, Rio Grande do Sul.

Myrna Lopes Pereira
         Secretária de Comissão

Vamos passar à Ordem do Dia.
Conforme acordo estabelecido, em vez de apreciar a Pauta nº 18, vamos passar direto

para a Pauta nº 20: apreciação de relatórios apresentados aos seguintes Projetos de Lei.
Item 01: Projeto de Lei nº 29/2005-CN, que altera o programa Gestão Pública para um

Brasil de Todos, constante do Plano Plurianual para o período 2004/2007. Relator: Deputado
Jackson Barreto.

Será lido pelo Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto

de Lei nº 29, constante da Pauta nº 20, trata de alteração do programa Gestão Pública para um
Brasil de Todos, constante do Plano Plurianual para o período 2004/2007. O parecer é do
Deputado Jackson Barreto, que não está presente. Foi-me solicitada a leitura, e vou
rapidamente citar o histórico, que é muito curto, e também a análise do voto do Relator:

“A Exposição de Motivos nº 94, de 3 de junho, do Ministro
do Planejamento, Orçamento e Gestão, esclarece, com a devida
fundamentação, que a alteração proposta pelo projeto de lei se
destina a compatibilizar o PPA com o arranjo financeiro e previsão
de gastos aprovada pela COFIEX para o período 2005-2007”.

Esse é um programa muito importante de fortalecimento tanto dos tribunais, quanto
especificamente de sua extensão agora às Secretarias de Planejamento dos Estados, de forma a
fortalecer o sistema de gestão pública em todo o Brasil. É um projeto fundamental, e essa
alteração é necessária para viabilizar o contrato de financiamento externo.

“A presente proposição se acha articulada na modalidade
apropriada de instrumento de ajuste do Plano Plurianual, e teve
sua tramitação orientada de acordo com as normas legais e
regimentais que regem a apreciação da matéria pelo Poder
Legislativo, tendo sido o Projeto de Lei remetido à apreciação da
Comissão Mista Permanente a que se refere o art. 166, § 1º, da
Constituição.

O objeto da proposição é complementar ao viabilizado pelo
PLN nº 3, de 2005-CN, aprovado em regime de urgência pelo
Congresso Nacional no decorrer do mês de agosto próximo passado,
dele se distinguindo apenas pela ação agora contemplada, pois
aquele se referia à ação de interesses dos Tribunais de Contas e o
presente a ação de interesse do sistema de planejamento e gestão
das unidades federativas.

Quanto ao mérito nada a objetar, tendo em conta que a
programação já se acha incluída no Plano Plurianual vigente e que
as alocações específicas terão de se subordinar às leis de diretrizes
orçamentárias e leis orçamentárias de cada exercício.

Voto do Relator.
Do exame da proposição, verificamos que essa

iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos
constitucionais ou legais pertinentes à matéria.
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Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº
29, de 200-CN, na forma proposta pelo Poder Executivo.”

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, efetivamente, esse projeto é de grande
importância, razão pela qual defendemos sua inclusão na pauta, na reunião de Líderes de
ontem na Comissão Mista de Orçamento, que contou com a boa vontade de todos os
Deputados e a compreensão de todos os partidos no sentido de hoje aprovarmos esse crédito e
darmos seqüência a ação muito importante para todas as Unidades da Federação e o
fortalecimento do sistema de planejamento e gestão.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - A matéria está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-la, a discussão está encerrada.
O relatório 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.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, por unanimidade.
Tem a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sra. Presidenta, em função do acordo feito

ontem, nós nos comprometemos a votar os avisos acordados. Como não havia tempo para os
acordos, ficou acertado que eventualmente poderíamos retirar um ou outro aviso se houvesse
problemas, para não dificultar a sessão.

Então, requeiro, em nome do PFL, a retirada dos Avisos nºs 8, 14 e 21. Se V.Exa.
quiser, eu posso fazê-lo por escrito. Neste momento, não há acordo para votação.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - V.Exa. pode repetir os números?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Avisos nºs 8, 14 e 21.
No que diz respeito ao PFL, todos os outros avisos podem ser votados. Da mesma

maneira que eu disse ontem, Sra. Presidenta, eu me comprometi na reunião de Líderes, em
nome do PFL, em nome de nossa bancada, que entendia importante a votação do Projeto de Lei
nº 29, que, a pedido do companheiro Deputado Luiz Carreira, foi votado. E pedi a colaboração
aos colegas. Isso não está acordado ainda, mas continuo pedindo a colaboração aos colegas
para votação do Crédito nº 35, questão importante para a educação pública do País. V.Exa.
podia, depois de votar os avisos, sabe proceder a uma verificação entre os Líderes, para ver se
todos concordam com a votação do Crédito nº 35.

Obrigada.
 O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Pela ordem, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Tem a palavra o Deputado Anivaldo

Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sra. Presidenta, Sr. Relator, o que acordamos

ontem vamos votar. Já votamos o PL nº 29 e vamos votar os avisos, conforme o que está na
pauta. Eu já havia chamado atenção da Comissão para os vetos do Presidente da República,
que vetou inclusive a questão da Lei Kandir. Então, não tenho acordo em nada daqui para
frente. Não há acordo para votar mais nada, a não ser o que já está acordado.

O PL nº 29 já foi votado. Vamos votar os avisos que estão na pauta, sobre os quais
houve acordo, e voltar para a reunião de Líderes para discutir. São 23 vetos do Presidente da
República, entre os quais está o da Lei Kandir, que cria fundo de compensação financeira para
os Estados exportadores. O veto prejudica os Estados exportadores e não tem a sensibilidade
de verificar que o Estado do Pará pode perder mais de 3 bilhões de reais, no que se refere à Lei
Kandir. Seria uma oportunidade de criar um fundo. Nem o Orçamento está criando esse fundo.
E essa questão de incluir na LDO a Lei Kandir foi discutida com o Relator Gilmar Machado. Foi
acordado com a Liderança do PSDB numa reunião e agora está vetado. Então, que disposição
existe para contribuirmos? A menos que reveja esses vetos. Revendo os vetos, podemos
conversar. Fora isso, pára no que está.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - O Deputado Gilmar Machado está

com a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sra. Presidenta, Srs. e Sras. membros da

Comissão, quero dizer que vou acompanhar a palavra do Deputado Anivaldo Vale e ver agora
quais foram as matérias. Para algumas a Comissão já sabia que haveria veto, mas com relação
à Lei Kandir o Deputado Anivaldo Vale tem razão. Temos todo o interesse em regularizar,
porque não podemos votar a lei orçamentária sem realmente garantirmos a Lei Kandir colocada
para os Estados. Há um compromisso nosso, que fizemos. E vamos honrar aquilo que foi
colocado.

Concordo com S.Exa. Vamos votar o que está acordado aqui e, na próxima terça-feira,
às 14h, vamos sentar, tentar ajustar, entender primeiro. Vendo os vetos, vou tentar entender
por que e eu vou realmente cobrar do Governo. O que foi acordado é acordo. Quanto ao caso
das agências, tínhamos alertado aqui para o fato de que não tinha acordo nenhum, mas acho
que aquilo que foi acordado tem que ser cumprido. Vamos realmente trabalhar pelo
cumprimento daquilo que foi discutido.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sra. Presidenta, pela ordem. Só para
complementar esse raciocínio. Eu citei a questão da Lei Kandir como exemplo, mas também foi
acordado aqui que não haveria contingenciamento das emendas parlamentares, das emendas
individuais, e está contingenciado e vetado. Eu citei o exemplo. Então, nós vamos ter que
analisar esses 23 vetos no Colégio de Líderes e depois abrir a pauta novamente para discussão.
Nós temos toda a disposição de ajudar, mas não podemos concordar com o que está sendo feito
aqui.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Com a palavra o Deputado Luiz

Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Quero também colaborar com os meus

companheiros da Comissão, sobretudo com essa questão da Lei Kandir. Acho que mais uma
vez o Governo vai gerar um impasse adiante. Nós já tínhamos alertado para isso durante a
elaboração da LDO. Já conversamos inclusive aqui em diversas audiências, em duas
audiências com o Ministro Paulo Bernardo, que tanto se empenhou no final do ano passado
como Presidente desta Comissão para resolver esse impasse com o Governo.

O Governo volta a repetir a mesma coisa, e agora é mais grave ainda, porque
desconsidera inclusive o acordo feito pelo Relator, Deputado Gilmar Machado, que está aqui e
merece o respeito e a admiração de todos nós, porque durante toda a discussão da LDO foi
extremamente aberto e transparente nas negociações e discussões das diversas matérias que
estavam em andamento. Não podemos de maneira nenhuma admitir que o Governo
desconsidere o Parlamento, desconsidere a Comissão Mista de Orçamento no caso específico e
o Parlamento de maneira geral, como vem fazendo de certa forma em todas as suas ações. Isso
é grave e vai constituir-se num grande impasse. Daqui para frente, dificilmente se vai votar
qualquer coisa nesta Casa se essa questão não for esclarecida.

Tenho notícias de que está havendo hoje reunião no Ministério da Fazenda, se não me
engano, com o Dr. Murilo Portugal, com os Secretários da Fazenda ou os representantes dos
Secretários da Fazenda, para discutir essas questões da Lei Kandir. Acho que o Governo tem
que agilizar uma solução para esse caso, porque vamos defrontar-nos primeiro com déficit no
Orçamento para resolver essa questão, e o Governo está empurrando essa crise para dentro do
Congresso, como aliás empurrou todas as crises que políticas, de corrupção, de tudo o que há.
Jogou para dentro do Congresso, tentando livrar-se na verdade da culpa que lhe cabe e, agora,
mais uma vez, toma uma atitude dessa natureza, em que desconsidera completamente aquilo
que foi acordado até pelo Relator, que falou em nome também do Governo, já que houve
entendimento com o Governo.
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Lamento muito, sobretudo pelo nosso companheiro Gilmar Machado, mas S.Exa.
certamente terá oportunidade de discutir com o Governo por que essa questão foi tratada
dessa maneira.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Com a palavra a Deputada Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sra. Presidenta, quero agradecer ao

Deputado Anivaldo Vale, porque pela manhã eu estava tratando das questões do Rio de
Janeiro e não tinha ainda verificado os vetos apostos à LDO. E qual não foi minha surpresa,
Sra. Presidenta, que até aquele artiguinho, que foi um acordo amplo e geral, específico para o
pessoal dos servidores civis das Forças Armadas e para os servidores da Cultura, foi vetado.
Até para os servidores de um grande acordo que fizemos, até o artigo dos servidores foi vetado.
Foi vetado, Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado no relatório fez um grande avanço naquela questão
específica do reajuste linear do servidor. Vejamos o que diz o jornal:

 “Lula sanciona LDO com veto e reajuste linear a servidores.
O Presidente Lula sancionou ontem à noite com vetos à LDO da
União para 2006. Entre as alterações introduzidas pelo Congresso,
especialmente pelo nobre Deputado Gilmar Machado, e rejeitadas
pelo Executivo, está a obrigatoriedade de incluir no Orçamento do
próximo ano recursos para concessão de um reajuste linear para o
funcionalismo público federal com base no PIB per capita. A
manutenção do dispositivo obrigaria o Governo a dar um aumento
linear de pelo menos 1,94 a todos os servidores da União,
percentual de variação real projetado para o PIB per capita nos
anexos da lei”.

 E continua.
Quero dizer, nobre Presidenta — e me perdoe, porque não dá para deixar de lembrar

que sou oposição —, que é impossível imaginar que o Partido dos Trabalhadores não respeite
um Deputado do Partido dos Trabalhadores, e, mais grave, não respeite esta Casa e, mais
grave ainda, não respeite o trabalhador brasileiro. O que significa dizer que 1,94% era o
mínimo de reajuste que já apresentávamos de antemão para o servidor brasileiro. Eu tenho
certeza, nobre Presidenta, de que no ano que vem vamos ter de novo o 0,01% para o servidor.

Sra. Presidenta, o PFL só não entra em obstrução neste momento em função do acordo
feito, mas não sei se a reunião da próxima semana, ou a reunião de Líderes da próxima
semana, possibilitará o trabalho desta Comissão a partir de hoje.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Com a palavra o Deputado Colbert
Martins.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados,
Deputado Anivaldo Vale, em vez de discutirmos os vetos no Colégio de Líderes, vamos discutir
aqui, abertamente. A pauta da Comissão seria discutir vetos. Essa é a função nossa. É função
do Presidente, se quiser, vetar também.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Com o nosso apoio.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Deveremos discutir aqui. Não sei por que

discutir no Colégio de Líderes. Vamos discutir abertamente ponto por ponto do que foi colocado
e transformar isso numa pauta de discussões e, mais do que isso, de uma abertura de
verificação do que se pode ter, e se teve aqui como avanço o que nós podemos ter como
retrocesso. Eu proponho que nas discussões não façamos reuniões fechadas, mas discussão
aberta. Acho que é importante que na próxima semana tenhamos aqui a discussão desses
vetos e as suas justificativas. É a proposta do PPS.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, sugeri levar esse assunto para o
Colégio de Líderes estribado no princípio da negociação que houve na reunião passada, em que
acordamos votar o Projeto de Lei nº 29 e também os avisos. Na medida em que já tínhamos
chamado a atenção, na discussão da audiência pública com o Ministro, para o fato de que
S.Exa. estava discutindo a lei orçamentária conosco e que, no dia seguinte, seria a data dos
vetos. Eu até questionei o Ministro sobre os pontos que seriam vetados, e S.Exa. disse que não
sabia, que eram muitos pontos, que não tinha essa informação para nos dar.

Então, sugeri que fosse discutida no Colégio de Líderes a questão dos vetos, porque
íamos discutir a pauta, mas acho mais do que legítimo discutir aqui no plenário. Não tem
problema nenhum, só que a pauta foi discutida no Colégio de Líderes, e o que foi acordado está
sendo votado. Não tem problema nenhum. Mas, quanto a discutir pauta de projeto de lei para
votar créditos suplementares etc. etc. com esses vetos, nem essa discussão nós queremos.
Podemos discutir lá essa questão de projeto de lei. Quanto aos vetos, nós os discutiremos aqui,
não há problema nenhum.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua franqueada a palavra ao
Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, concordo com que devemos
votar o que já ficou acordado. Também concordo com que discutamos os vetos.
Particularmente, tenho compromisso com algumas questões acordadas. Elas realmente têm
que constar, como a lei Kandir. Devemos debatê-las abertamente, com a maior tranqüilidade.
Fizemos acordo de votar, ainda hoje, muitas matérias, entre as quais o PLN 29. Devemos agora
terminar de votar os avisos. Na próxima terça-feira, faremos esse debate, que acho
corretíssimo. Todos têm razão. Eu, particularmente, não vou fugir do compromisso desse
debate, como Relator da matéria e como Vice-Líder do Governo no Congresso, para cuidar de
questão do Orçamento. Queremos ajudar a equacionar essas questões.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passamos, então, ao item 11 da
Pauta nº 18: Aviso nº 17, de 2005, CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, cópia do
Acórdão nº 554, de 2005 -TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam referente ao Levantamento de Auditoria com o objetivo de verificar a regularidade
da aplicação dos recursos federais destinados às obras do Complexo Prisional de Goiânia/GO,
(TC-007.441/2001-5)”.

Relator: Deputado Cláudio Cajado.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é pelo arquivamento da matéria.
Não foi apresentada emenda ao projeto.
O Relator não está presente.
Solicito ao Deputado Wasny de Roure que relate o projeto.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço autorização para ir direto

ao voto:
“As obras referentes ao Complexo Prisional de Goiânia/GO

encontram-se relacionadas no Anexo VI da Lei nº 11.100/2005
(LOA/2005). O TCU informa, por meio do item 9.5 do Acórdão nº
554/2005, que as irregularidades apontadas inicialmente foram
saneadas. Destarte, não há restrição por parte da Corte de Contas
para a retomada do empreendimento.

Contudo, nessa mesma deliberação (item 9.2.3) o próprio
Tribunal determina à Agência Goiana de Transportes e Obras
Públicas (AGETOP) que adote medidas para anulação do Contrato
nº 402/1992 se a contratada não aceitar a repactuação indicada
no item 9.2.2.

Ora, é um contra-senso permitir a retomada de uma obra, se
o Contrato pode ser rescindido, pois haverá despesas com
mobilização e desmobilização de recursos. Nessa circunstância, e
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considerando que as obras estão paradas, é mais razoável manter
a suspensão cautelar do empreendimento até a verificação do
cumprimento dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão em exame. Assim
sendo, não há necessidade de nenhuma providência por parte
desta Comissão.

Diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão:
a) tome conhecimento do Aviso nº 17, de 2005-CN, e das

peças que o acompanham;
b) autorize o arquivamento destes autos, se transcorrer o

prazo recursal sem interposição de recurso”.
Esse é o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Na verdade, Sr. Presidente, é um pleito. Em

nome da Liderança do PFL, solicito a V.Exa. que, em vez de marcar reunião para terça-feira,
pois todos nesta Casa sabemos que haverá eleição da Mesa na quarta-feira...

(Não identificado) - Na quinta-feira, Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não. Na quarta-feira ou na quinta-feira.

Duvido que seja na quinta-feira. É claro que será na quarta-feira, porque é o dia em que há
quorum.

(Não identificado) - Sr. Presidente, concordo com a sugestão da Deputada Laura
Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, sugiro a V.Exa. que façamos a
reunião de Líderes na quinta-feira, porque, infelizmente, todos os Líderes — inclusive eu, os
Líderes do PSDB e do PT — com certeza estarão envolvidos na eleição da Presidência da Mesa
da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Deputada Laura Carneiro propõe
que a próxima reunião seja na quinta-feira, às 10h.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
concordar com a solicitação da Deputada Laura Carneiro, porque a terça-feira será realmente
um dia muito difícil.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Conforme propõem a Deputada Laura

Carneiro e os Parlamentares, também sugiro que marquemos reunião de manhã, mas também
marquemos sessão do Congresso à tarde. O que acertássemos de manhã entraria na pauta da
sessão da tarde, para que não tenhamos problemas. Senão, só conseguiremos votar na outra
semana, o que nos dificultará muito. Ou seja, nobres Líderes Deputado Anivaldo Vale e
Deputada Laura Carneiro, sugiro que o que votarmos na sessão da manhã entre na pauta da
sessão do Congresso, à tarde, perfeito?

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Na quinta-feira, então. Se ficar para quinta-

feira, o que acertarmos na sessão da manhã inseriremos na sessão do Congresso à tarde.
Perfeito?
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Sr. Presidente, acho que estamos discutindo
isso de forma muito açodada. Faremos a reunião na quinta-feira. Depois, na terça-feira e na
quarta-feira, discutiremos a questão da Mesa. Na quinta-feira, discutimos. O que for possível
acordar acordaremos. Enquanto isso, o Relator terá tempo de, de hoje até quinta-feira,
procurar o Ministro do Planejamento e o Presidente da República para rever procedimento que
fora acordado aqui na Comissão e que está sendo desonrado através dos vetos. Queremos
ajudar, mas não de forma açodada. Queremos que haja possibilidade de rever esses vetos,
principalmente a questão da Lei Kandir. Afinal, é um absurdo. Passamos a pagar preço muito
caro. Não há como conversar e discutir esse assunto sem rever a questão da Lei Kandir.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pelo PFL.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, acho que S.Exas. não estão

entendendo: a reunião de Líderes depende dos Líderes. V.Exa. nos convoca. Estou pedindo a
V.Exa., em nome de uma das Lideranças da Oposição, que só faça a reunião na quinta-feira.
Da mesma maneira, o Líder do PSDB, e, da mesma maneira, o Líder do PPS. E V.Exa.
concordou conosco. Isso é um ponto. A reunião de Líderes será na quinta-feira. O que
acontecerá na sessão do Congresso de quinta feira — se vai haver quorum para a sessão do
Congresso na quinta-feira, se vai haver obstrução da sessão do Congresso ou não na quinta-
feira — é outro problema, não temos que tratar disso. Já votamos o PLN nº 29, compromisso
firmado.

Aliás, o PFL, o PSDB, o PPS, a Oposição nesta Comissão têm cumprido seus acordos.
Quem não está cumprindo acordo é o Governo. Portanto, Sr. Presidente, não admito que
venham aqui, neste momento, embora seja do meu coração, nesta Comissão, discutir o que
acontecerá à noite, no plenário, ou em outra sessão. A esta Comissão cabe votar. Já votamos.
Se vai para o Congresso ou não, se tem quorum ou não, depende do que acontecer a partir de
hoje, dos vetos e do tratamento que tem sido dado à Oposição neste País.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pauta nº 18.
Item 13: Aviso nº 22, de 2005, CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, cópia do

Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 006.558/2003-0 - (Plenário), bem como do
Relatório e do Voto que o fundamentaram, sobre o Levantamento de Auditoria realizado nas
obras de construção do Edifício Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife/PE”.

O Relator é o Deputado Anivaldo Vale.
Voto: Pela solicitação ao Tribunal de Contas da União que se manifeste

conclusivamente sobre a necessidade de inclusão no Anexo VI da Lei nº 11.100, de 2005, das
obras referentes à construção do edifício anexo ao TRF-5ª Região.

 O Relator está com a palavra.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, passo a ler:

“Parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, sobre o Aviso nº 22, de 2005-CN, (nº 716-SGS-
TCU/2005, na origem), que ‘Encaminha ao Congresso Nacional
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo TC 006.558/03-0
(Plenário), bem como do relatório e do voto que o fundamentaram,
sobre o Levantamento de Auditoria realizado nas obras de
construção do Edifício Anexo ao Tribunal Regional da 5ª Região, em
Recife, PE.

Voto do Relator.
As obras de construção do Edifício Anexo ao Tribunal

Regional Federal da 5ª Região, em Recife/PE, não se encontram
relacionadas no Anexo VI da Lei 11.100/05 (LOA/2005). Todavia,
conforme no Acórdão nº 63/2004 — TCU — Plenário, há uma
obstrução para a continuidade da obra referente a regularização da
área onde deverá ser levantado o prédio. Como se verifica no voto
condutor da citada deliberação, da lavra do Ministro Guilherme
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Palmeira, ‘a atuação do Tribunal, determinando que aquele órgão
somente dê continuidade às obras após solucionada a contenda, foi
preventiva e imprescindível para evitar eventuais danos ao erário’.

Essa circunstância está em perfeita harmonia com os
objetivos pretendidos pelo Congresso Nacional, quando inclui, por
meio de decreto legislativo, um empreendimento do rol de obras
com indícios de irregularidades graves, que constitui anexo às leis
orçamentárias anuais.

Todavia, informações recentes, encaminhadas pelo TRF-5ª
Região a este relator, oferecem notícias de que aquela Corte decidiu
‘pela não construção do mencionado Prédio-Anexo, não tendo dessa
forma nem iniciado a sua construção, com o fim de evitar qualquer
pendência jurídica envolvendo o Código Florestal’.

Acrescentam, ainda, que foi adquirido ‘imóvel próximo das
instalações do Tribunal para abrigar os Serviços Administrativos,
possibilitando, assim, ganho de espaço físico no Prédio-Sede, para
recepcionar possível ampliação dos seus quadros’. Além disso,
buscou-se ‘verificar a existência de área de preservação ambiental
nas proximidades do Tribunal, principalmente na área projetada
para construção do Edifício-Anexo’.

Desse modo, apensar de o Acórdão 63/2004 ser bastante
objetivo no que se refere a suspensão de recursos federais para as
obras em questão, as informações remetidas pelo TRF-5ª Região
indica a desnecessidade de adoção de qualquer medida por parte
desta Comissão. Assim sendo, e considerando que a obra não está
contemplada no orçamento corrente, portanto sem risco imediato de
dano ao Erário decorrente dos indícios de irregularidades graves
constados pelo TCU, entendo oportuno solicitar a manifestação da
Corte de Contas sobre as informações remetidas pelo TRF-5ª
Região, antes que esta Comissão delibere acerca do assunto.

Diante do exposto, tendo em vista o disposto no art. 97, §§
5º e 6º, da Lei 10.934/2004 (LDO/2005), voto no sentido de que
essa Comissão:

a - Tome conhecimento do Aviso nº 22, de 2005-CN, e das
peças que o acompanham;

 b - Solicite ao Tribunal de Contas da União que se
manifeste conclusivamente sobre a necessidade de inclusão no
Anexo VI, da Lei 11.100/05, (LOA/2005) das obras referentes à
construção de Edifício-Anexo do TRF-5ª Região, em razão do teor do
item 9.2.1 do Acórdão nº 63/2004 e das informações contidas nos
Ofícios nºs 651/2005-GP e 652/2005-GP, remetendo à Corte de
Contas cópia destes últimos.

Sala da Comissão, Brasília, em30 de agosto de 2005.
 Deputado Anivaldo Vale, Relator”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, está encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
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Item 14: Aviso nº 23/2005-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão
nº 959, de 2005 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam,
referente ao levantamento de auditoria em obras de macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins,
em Maceió/AL. (TC nº 004.324/2005-8)”.

O Relator é o Deputado Pedro Novais.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: Pela manutenção no Anexo VI da Lei 11.100, de 2005 (LOA/2005), na forma do

projeto de decreto legislativo apresentado.
O Relator não está presente.
O Deputado Gilmar Machado fará a leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, diante do exposto, tendo em

vista o que estabelece o art. 97 da Lei nº 10.934, de 2004, da LDO, considero pertinentes as
ponderações da Corte de Contas e voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento do
aviso, mantenha o anexo de apoio de adequação da calha do Rio Jacarecica.

Era o que tinha a ser relatado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, a discussão está encerrada.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Item 15: Aviso nº 24/2005-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, cópia do

Acórdão nº 855, de 2005 -TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentaram referente ao Levantamento de Auditoria (Fiscobras 2005) realizada nas obras de
Expansão do Sistema de Trens Urbanos de Teresina/PI (Ramal Bandeira), TC nº 005.208/2005-
3”.

Peço ao Deputado Gilmar Machado que leia o relatório.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Nosso voto, Sr. Presidente, diante da

Expansão do Sistema de Trens, do que foi exposto, tendo em vista o que estabelece o art. 97 da
Lei nº 10.934, de 2004, da LDO, é no sentido de que esta Comissão tome conhecimento do
Aviso nº 24, mantenha o Anexo VI da Lei nº 11.100, de 2005, o Contrato nº 30/87, vinculado
ao programa de trabalho Expansão no Sistema de Trens Urbanos de Teresina-PI, no Estado do
Piauí, sob responsabilidade da União, retirando a restrição que permitia a concessão de
recursos orçamentários e financeiros para as obras de conclusão do Ramal Bandeira.

Sala das Comissões, 22 de setembro.
Era o que tinha a ser lido, Sr. Presidente .
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, a discussão está encerrada.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Pauta nº 20. Item 3: encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.007, de

2005, bem como dos respectivos relatório e voto.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, desculpe-me: Pauta 20?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pauta 20, item 3. Levantamento de

auditoria no âmbito da Fiscobras, Aviso nº 25, nas obras de construção da ponte sobre o Rio
Madeira, na BR-364, em Abunã, Rondônia.

O Relator é o Deputado Pedro Chaves.
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Peço à nobre Deputada Rose de Freitas que leia o relatório do Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, nós vamos discutir

exatamente que tema? O Aviso nº 25?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Aviso nº 25.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aviso nº 25, item 3.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, no relatório apresentando

pelo Deputado Pedro Chaves, consta o seguinte voto:
“As obras de construção de ponte sobre o Rio Madeira, na

BR-364/RO, em Abunã, visam incrementar o fluxo de pessoas e
mercadorias, bem como reduzir o custo de transportes entre os
Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Mato Grosso. Até o
encerramento da auditoria, a execução física do contrato
correspondia a apenas a 3%, referente à elaboração do projeto
executivo.

As obras encontram-se no Anexo VI da Lei nº 11.100/05
(LOA/2005), estando, portanto, bloqueados os recursos
orçamentários e financeiros da União para atendê-las. Os motivos
que ensejaram tal situação ainda não foram saneados. Além disso,
novas irregularidades graves foram constatadas.

Diante do exposto, considerando que não há
providências a tomar, pois as obras iniciais já estão no Anexo VI da
Lei nº 11.100/05, voto no sentido de que esta Comissão:

a)tome conhecimento do Aviso nº 25, de 2005-CN, e das peças que
o acompanham;

b) autorize o arquivamento dos autos”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputada.
O relatório é pelo arquivamento da matéria.
A matéria está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-la, a discussão está encerrada.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permane çam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Pauta 20, item 4: Aviso nº 26: encaminha o Acórdão nº 1.009, de 2005, do TCU, com os

respectivos relatório e voto.
Referente a levantamento de obras realizadas no âmbito do Fiscobras/2005, nas obras

complementares do cais de Capuaba, no Estado do Espírito Santo, sob a responsabilidade da
Companhia Docas.

O Relator é o Deputado Eduardo Sciarra.
O voto é pela autorização da execução na forma de projeto de decreto legislativo

apresentado.
Não foram apresentadas emendas.
O Relator não está presente. (Pausa.)
Peço ao nobre Deputado Colbert Martins que leia o relatório. S.Exa. está ausente.
Peço à nobre Deputada Rose de Freitas que leia o relatório.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, o voto do Relator desta

matéria é o seguinte:
“As obras complementares no Cais de Capuaba

visam dotar a Companhia Docas do Espírito Santo de mais uma
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área de movimentação e armazenagem de cargas, em face da
demanda esperada no crescimento da movimentação de cargas no
Porto de Vitória/ES. Apesar disso, os recursos orçamentários e
financeiros federais para execução do empreendimento estão
bloqueados em razão de irregularidades graves no projeto básico,

Contudo as fiscalizações efetuadas pelo TCU revelaram que
a diretoria da Codesa encerrou o contrato com a empresa
responsável pela elaboração do projeto básico eivado de
irregularidades, bem como deu início ao procedimento para
contratação de empresa para elaboração de novo projeto. Isso
indica que a companhia deseja, no mínimo, corrigir as falhas do
projeto básico original. Assim, entendo que não há mais
impedimento para a continuidade do empreendimento.

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 26, de 2005-CN, e das
peças que o acompanham;

b) exclua do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005
(LOA/2005) o empreendimento ‘Obras complementares no Cais de
Capuaba, no Estado do Espírito Santo’, sob responsabilidade da
UO 39.211 (Companhia Docas do Espírito Santo)”.

É o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em relação ao relatório do
Deputado Eduardo Sciarra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o relatório.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, está encerrada a discussão.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Há requerimentos sobre a mesa.
A Deputada Rose de Freitas requer, nos termos do art. 214, parágrafo único, III, do

Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão do Aviso nº 13/2005 na Ordem do Dia da 16ª
reunião ordinária desta Comissão, realizada hoje.

Em votação o requerimento.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A inclusão do Aviso nº 13, de 2005, foi aprovada.
Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 12, de 2005, que encaminha ao

Congresso cópia do Acórdão 399, de 2005 — TCU, bem como dos respectivos relatório e voto
que o fundamentam referente ao levantamento de auditoria realizada nas obras de construção
de trechos rodoviários no corredor leste do Estado do Espírito Santo.

O Relator é o Deputado Wasny de Roure.
Não foram apresentadas emendas.
Peço ao Deputado que faça o relatório.
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O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, com relação ao parecer da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Aviso nº 13, de 2005 — CN,
peço autorização para ir direto ao voto.

As obras referentes ao contrato TT-0015/2001 constam no Anexo VI da Lei nº
11.100/05 (LOA/2005), vinculadas ao subtítulo 26.782.0230.1E66.0002. O objeto desse
contrato corresponde à restauração e implementação da BR-393/ES, no trecho Cachoeiro de
Itapemirim/Bom Jesus do Norte, divisa Espírito Santo/Rio de Janeiro, segmento do km 0 ao
km 75,77.

No entanto, segundo as informações remetidas pelo TCU, as fiscalizações
compreenderam apenas os serviços de implantação, que se estende do segmento do km 26,17
ao km 75,77, trecho Muqui a Bom Jesus do Norte. Assim, em razão da permanência das
irregularidades apontadas na auditoria e de que a suspensão da execução, na forma como
indicada no Anexo VI da LOA/2005, abrange todo o Contrato TT-0015/2001, a Corte de
Contas recomendou a restrição da paralisação do objeto do contrato, para alcançar apenas o
trecho fiscalizado.

Este Relator considera pertinentes as ponderações efetuadas pelo TCU, uma vez que os
serviços de restauração não foram objeto de auditoria. Portanto, não se pode prejudicar o
andamento do contrato no que se refere a esses serviços. Vale dizer que os serviços de
restauração não se confundem com os de implantação, pois são trechos diferentes.

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

a) tome conhecimento do Aviso nº 13, de 2005-CN, e das peças que o acompanham;
b) delibere pela restrição dos efeitos decorrentes da inclusão do subtítulo Construção de

Trechos Rodoviários na BR-393 no Estado do Espírito Santo, trecho Bom Jesus/Cachoeiro do
Itapemirim, no Anexo VI da Lei nº 11.100/2005, sob responsabilidade da Unidade
Orçamentária 39.252, de modo que fique suspensa, cautelarmente, a execução do Contrato
TT-0015/2001, apenas no que se refere aos serviços de implantação (km 26,17 ao km 75,77),
nos termos do projeto do decreto legislativo em anexo.

É o nosso voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, está encerrada a discussão.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Todos os avisos que estavam em acordo já estão aprovados.
Então, convoco nova reunião...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, antes de V.Exa. encerrar,

concede-me 1 segundo?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ...para terça-feira, no horário

normal, ou seja, às 14h30min.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Quinta-feira, só a reunião das sub-Relatorias,

dos Líderes?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Acredito que podemos fazer a

reunião, porque quase todos já indicaram os representantes partidários. Cinco já indicaram.
Vai até terça-feira.
Então, eu faria um apelo à Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Meu Presidente querido, quero antes dizer a

V.Exa. que, talvez pela primeira vez, eu não vou atender ao apelo de V.Exa.
Queria dizer a V.Exa. que não só vetaram a questão dos servidores e a da Lei Kandir,

mas também a questão dos hospitais universitários e da agricultura.
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Acho que V.Exa. vai concordar comigo que a reunião deve ser marcada para quinta-
feira.

Obrigada.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - A questão dos hospitais, Deputada, só para

complementar, é de interesse total do Governo. Isso mostra o desentrosamento que existe
dentro do Governo, que nem sequer sabe o que é de seu interesse.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - É porque eles acataram a argumentação do
Deputado Rafael Guerra na íntegra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, haverá reunião normal na
terça-feira, no horário regimental.

Está encerrada a reunião.


