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O SR. DEPUTADO PRESIDENTE (Gilmar Machado) - Há número regimental

para deliberação das 2 Casas do Congresso Nacional.

Declaro reiniciada a 2ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à

apreciação das matérias constantes das pautas nº 5 e 8, de 2006.

Esclareço que essas matérias foram acordadas no Colégio de Líderes.

(Pausa.)

Pauta nº 8, item 2.

Aviso nº 9, de 2005, do Congresso Nacional, que encaminha ao Congresso

Nacional relatório das atividades do Tribunal de Contas da União referentes ao

exercício de 2004.

Solicito ao Deputado Ronaldo Dimas que faça a leitura do relatório.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, antes da leitura do

relatório, eu quero solicitar a V.Exa. que, como nós estamos votando por acordo...

Eu estou sem a pauta completa, Myrna. Está tudo aqui? A Pauta nº 8 está

alterada? (Pausa.)

Pois é, mas há alguns itens que têm que ser retirados da pauta. É o item nº

11. É isso? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Aviso nº 9.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Item 2, é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Exatamente. Item 2,

Aviso nº 9.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Trata esse parecer do Aviso nº 9, de

2005, que encaminha ao Congresso Nacional relatório de atividade do Tribunal de

Contas da União relativa ao exercício de 2004.

De acordo com as peças encaminhadas, no ano de 2004, o TCU aprovou 3

instruções normativas, 5 resoluções e 9 decisões normativas, com destaque para as

seguintes: Instrução Normativa nº 47, de 2004; Resolução nº 169, de 2004; e

Decisão Normativa nº 57, de 2004. Também foram emitidos pareceres prévios sobre

as contas prestadas pelo Presidente da República e pelos Presidentes do Senado

Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, do Superior
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Tribunal de Justiça, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral,

da Justiça Militar, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e do

Ministério Público da União, referentes ao exercício de 2003.

Todos os assuntos que foram tratados durante o ano e as contas que foram

julgadas, Sr. Presidente, na avaliação do Projeto de Lei do Plano Plurianual, na

avaliação do PPA 2004/2007, houve uma constatação em que mais da metade dos

programas apresentaram falhas na elaboração de seus indicadores. Em 42% dos

programas prioritários, os indicadores utilizados são incapazes de medir o resultado

constante do objetivo. E alguns dos programas prioritários não constam da Lei

Orçamentária Anual de 2004.

A avaliação da previsão de receitas da proposta orçamentária para 2004.

Riscos fiscais em decorrência de ações jurídicas de ordem tributária;

estimativa de inflação incompatível com a do mercado financeiro; projeção de

crescimento do PIB incompatível com a de mercado; ausência de informações sobre

premissas, modelos e previsão e parâmetros utilizados para estimar receitas; e

divergência nos valores referentes ao estoque das dívidas ativas.

Essas questões merecem atenção do Congresso Nacional, pois dizem

respeito diretamente à matéria de natureza orçamentária, cuja apreciação lhe

compete.

Sr. Presidente, o Relator é o Deputado Pedro Chaves e está faltando a

conclusão do seu relatório. A última página não consta aqui. (Pausa.)

Voto do Relator:

Apesar de ter constatado todas essas falhas, o Relator vota no sentido de que

esta Comissão tome conhecimento do relatório de atividades do Tribunal de Contas

da União, referente ao exercício de 2004, bem como dos relativos ao terceiro e

quarto trimestres do mencionado ano, tratados nos Avisos 56, de 2004, e 7, de

2005. Autorize o arquivamento dos autos.

O Deputado Pedro Chaves foi o Relator, Sr. Presidente.

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

Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Passa-se à votação da matéria.
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Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

APROVADO.

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

(Pausa.)

APROVADO.

Mensagem nº 53, de 2002, que encaminha ao Congresso Nacional relatório

do resultado da implementação da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000,

relativo aos preços ao consumidor dos produtos referidos no seu art. 1º.

Com a palavra o Sr. Deputado José Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: sobre o relatório do impacto resultante

da implementação da Lei nº 10.147, de 2000, nos preços dos medicamentos.

Como o relatório já foi previamente distribuído, vou ler só a conclusão:

“Pelo exposto, entendo cumprida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147,

de 2000. Voto pelo arquivamento dos autos.”

Este é o relatório, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - 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 se encontram.

(Pausa.)

APROVADA.

Em votação na representação do Senado Federal.

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

(Pausa.)

APROVADA.

Item 04.

Mensagem nº 202/2002-CN, que encaminha ao Congresso Nacional o

relatório do resultado da implementação da Lei nº 10147, de 21 de dezembro de

2000, relativamente aos preços ao consumidor dos produtos referidos no seu art. 1º.
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Com a palavra o Sr. Deputado José Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: sobre o relatório do impacto resultante

da implementação da Lei nº 10.147, de 2000, nos preços dos medicamentos.

Como o relatório foi previamente distribuído, vou ler só a conclusão, Sr.

Presidente:

“Pelo exposto, entendo cumprida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147,

de 2000. Voto pelo arquivamento dos autos.”

Este é o relatório, Sr. Presidente.

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

(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão.

Em votação na representação da Câmara dos Deputados.

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

(Pausa.)

APROVADA.

Em votação na representação do Senado Federal.

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

(Pausa.)

APROVADA.

Item 05.

Mensagem nº 26/2003-CN, que encaminha ao Congresso Nacional o

Relatório do resultado da implementação da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de

2000, relativamente aos preços ao consumidor dos produtos referidos no seu art. 1º.

Com a palavra o Sr. Deputado José Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: sobre o relatório do impacto resultante

da implementação da Lei nº 10.147, de 2000, nos preços dos medicamentos.

Como o relatório foi previamente distribuído, Sr. Presidente, vou ler só a

conclusão.

“Pelo exposto, entendo cumprida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147,

de 2000. Voto pelo arquivamento dos autos.”
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Este é o relatório, Sr. Presidente.

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

(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão.

Em votação na representação da Câmara dos Deputados.

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

(Pausa.)

APROVADA.

Em votação na representação do Senado Federal.

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

(Pausa.)

APROVADA.

Item 06.

Mensagem nº 50/2003-CN, que encaminha ao Congresso Nacional, em

cumprimento ao disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de

2002, o relatório comparativo contendo os novos limites de crédito para as projeções

de receitas e despesas orçamentárias de 2003.

Com a palavra a Relatora, Senadora Serys Slhessarenko.

A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: sobre a Mensagem

nº 50/2003-CN, que encaminha ao Senado Federal relatório contendo os novos

limites que caberão a essa Casa, os respectivos parâmetros e memória de cálculo

das receitas e despesas, em cumprimento ao § 9º da Lei Complementar nº 101, de 4

de maio de 2000 — Poder Executivo.

Diante do exposto, Sr. Presidente, voto no sentido de que esta Comissão

tome conhecimento da Mensagem nº 50/2003-CN e demais documentos que

compõem esse processo e determine o seu arquivamento.

É este o voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Em discussão o relatório.

(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.

Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
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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.

Item 07.

Mensagem nº 154/2005-CN, que encaminha ao Congresso Nacional, nos

termos do § 8º do art. 72 da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, o Relatório de

Avaliação de Receitas e Despesas referente ao 5º bimestre de 2005.

Com a palavra a Relatora, Senadora Serys Slhessarenko.

A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: sobre a Mensagem

nº 154/2005-CN, que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação de

Receitas e Despesas referente ao 5º bimestre de 2005, em cumprimento ao § 8º do

art. 72 da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004 (Lei de Diretrizes Orçamentárias

de 2005 — Poder Executivo).

Diante do exposto, Sr. Presidente, voto no sentido de que esta Comissão

tome conhecimento da Mensagem nº 154/2005-CN e demais documentos que

compõem esse processo e determine seu arquivamento.

É este o voto, Sr. Presidente.

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

(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão.

Em votação o relatório 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.)
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APROVADO.

Item 08.

Mensagem nº 162/2005-CN que encaminha ao Congresso Nacional, nos

termos do art. 72 da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, o Relatório de Receitas

e Despesas referente ao mês de dezembro de 2005.

Com a palavra a Relatora, Senadora Serys Slhessarenko.

A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: sobre a Mensagem

nº 162/2005-CN, que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação

Receitas e Despesas referente ao mês de dezembro de 2005, em cumprimento ao §

6º do art. 72 da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004 (Lei de Diretrizes

Orçamentárias).

Voto:

Diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento

da Mensagem nº 162/2005-CN e demais documentos que compõem esse processo

e determine seu arquivamento.

Este é o voto, Sr. Presidente.

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

(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão.

Em votação o relatório 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.

Item 09.

Mensagem nº 02/2006-CN que encaminha ao Congresso Nacional, nos

termos do § 6º do art. 72 da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, o Relatório de

Avaliação de Receitas e Despesas referente ao ano de 2005.
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Com a palavra a Relatora, Senadora Serys Slhessarenko.

A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: sobre a Mensagem

nº 02/2006-CN que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação de

Receitas e Despesas referente ao ano de 2005, em cumprimento ao § 6º do art. 72

da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de

2005).

Sr. Presidente, diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão

tome conhecimento da Mensagem nº 02/2006-CN e demais documentos que

compõem esse processo e determine seu arquivamento.

Este é o voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Em discussão o relatório.

(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.

Em votação o relatório 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.

Item 10.

O Requerimento nº 04 foi retirado pela autora.

Item 11.

O Requerimento nº 08 está prejudicado em função de o autor não ser mais

membro da Comissão.

Item 12.

Requerimento nº 15.

Solicito ao Sr. Deputado José Pimentel que o apresente.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, nos termos

regimentais, requeiro a V.Exa., ouvido o Plenário desta Comissão, sejam convidados
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a comparecer a este órgão técnico, em reunião de audiência pública a ser realizada

preferencialmente no dia 9 de maio do presente ano, o Ministro do Trabalho, Luiz

Marinho; o Presidente da Central Única dos Trabalhadores — CUT, Sr. João Felício;

o Presidente da Força Sindical, Sr. Paulo Pereira da Silva; o Presidente da

Confederação Nacional da Indústria — CNI, Sr. Armando de Queiroz Monteiro Neto;

representante do IPEA — Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Sr. Sergei

Suarez Dillon Soares; representante a ser indicado pelo Departamento Intersindical

de Estatística e Estudos Socioeconômicos — DIEESE; o Presidente da CONTAG,

Sr. Manoel José dos Santos; e a Presidenta da Federação dos Trabalhadores da

Agricultura Familiar do Brasil — FETRAF-Brasil, Sra. Elisângela dos Santos Araújo,

para discutir a política de reajuste do salário mínimo no País e o valor de reajuste a

ser aplicado ao salário mínimo no presente ano.

Justificativa:

Tendo em vista que o Poder Executivo recentemente enviou ao Congresso

Nacional a Medida Provisória nº 288 reajustando o salário mínimo para o valor de

R$350,00 a partir de abril do presente ano, consideramos conveniente a realização

de audiência pública nesta Comissão com as autoridades supracitadas. Tal debate

mostra-se relevante nesta Comissão Mista do Orçamento, em virtude dos reflexos

do reajuste do salário mínimo no orçamento nacional e ante as várias discussões

aqui realizadas acerca do tema nos últimos meses. Finalmente, a referida audiência

pública deve ser realizada por conta da relevância da política de valorização do

salário mínimo para combate à pobreza e para melhoria das condições de vida dos

trabalhadores brasileiros.

Por essas razões, solicito apoio para aprovação deste requerimento.

Sala das sessões, 20 de abril de 2006.

Este é o requerimento, Sr. Presidente.

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

requerimento.

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.

Em votação na representação da Câmara dos Deputados.

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

(Pausa.)
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APROVADO.

Em votação na representação do Senado Federal.

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

(Pausa.)

APROVADO.

Temos outros requerimentos e outros avisos a tratar, mas não há ainda

entendimento no Colégio de Líderes. Vamos continuar fazendo a pauta de acordo

com o estabelecido no Colégio de Líderes, que se reúne toda terça-feira.

Na próxima reunião voltaremos a debater um requerimento sobre os debates

da LDO. Então, vamos deixar... Por solicitação do PSDB, o estamos retirando;

vamos voltar a tratar dessa matéria na reunião do Colégio de Líderes. Na

quarta-feira, então, voltaremos com a pauta normal; a mesma coisa em relação ao

PPA.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, a vinda do Ministro

Paulo Bernardo é na próxima terça-feira ou na quarta-feira?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Estamos acertando para

a próxima quinta-feira.

Definimos o cronograma de funcionamento da Comissão: terça-feira, reunião

do Colégio de Líderes; quarta-feira, sessão deliberativa, com efeitos administrativos;

e, nas quintas-feiras, audiências, seminários e tudo aquilo que a Comissão deliberar.

Estamos deliberando hoje em virtude do acerto que fizemos ontem. Sempre que

necessário, extraordinariamente, faremos alguma votação ordinária às quintas, mas

as nossas votações ordinárias, inclusive com efeito administrativo no caso de

ausência, se darão nas quartas-feiras. Esse é o acordo que acertamos com o

Colégio de Líderes, e o estamos aqui colocando em prática.

Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, reconvocando a

Comissão para reunião na próxima quarta-feira, dia 10, às 14h30min.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, sugiro a V.Exa. que

convoque reunião para quarta e quinta-feira, porque, se na próxima, na quarta-feira,

não atingirmos quorum, terá que ser aberta outra sessão, provavelmente na quinta,

e aí não faremos da mesma forma que aceitamos esta semana. Então, se V.Exa.

puder desde agora convocar sessão para quarta e quinta-feira, fica mais seguro,
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porque, se na quarta-feira não houver quorum, não terá como haver sessão na

quinta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Faremos, então,

convocação da sessão para as 14h30min e também para quinta-feira, às 10h.

Está encerrada a presente reunião.


