
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Segunda Sessão Legislativa Extraordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO M ISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,
REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2003.

Aos vinte e dois e vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e três, reuniu-se
extraordinariamente a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no
plenário 02, do Anexo II da Câmara dos Deputados, para apreciação das matérias em
tramitação na Comissão. Nesse período, foi registrado o comparecimento dos membros: -
Deputados titulares: Amauri Robledo Gasques, Anivaldo Vale, Antonio Carlos Mendes
Thame, Ary Vanazzi, Bismarck Maia, Cezar Silvestri, Claudio Cajado, Dr. Hélio, Dr. Rosinha,
Eduardo Gomes, Eduardo Sciarra, Eduardo Seabra, Elaine Costa, Francisco Dornelles,
Geraldo Resende, Gilmar Machado, Helenildo Ribeiro, Humberto Michiles, João Grandão,
João Leão, João Magno, Jorge Bittar, José Borba, José Carlos Elias, José Chaves, José
Priante, José Rocha, Jovair Arantes, Júlio Cesar, Leonardo Mattos, Machado, Marcelino
Fraga, Márcio Reinaldo Moreira, Mário Heringer, Mauro Lopes, Milton Monti, Nárcio
Rodrigues, Nelson Meurer, Pastor Francisco Olímpio, Pauderney Avelino, Pedro Chaves,
Pedro Novais, Professora Raquel Teixeira, Rafael Guerra, Renato Casagrande, Ricardo
Barros, Roberto Balestra, Rodrigo Maia, Sérgio Miranda, Tadeu Filippelli, Vignatti, Virgílio
Guimarães, Walter Pinheiro, Wasny de Roure, Wellington Roberto e Zé Gerardo; -
Senadores titulares: Amir Lando, César Borges, Delcídio Amaral, Fernando Bezerra,
Geraldo Mesquita Júnior, Gilberto Mestrinho, Hélio Costa, João Ribeiro, Lúcia Vânia, Luiz
Otávio, Magno Malta, Mozarildo Cavalcanti, Roberto Saturnino, Romeu Tuma, Sérgio
Guerra, Serys Slhessarenko e Sibá Machado; - Deputados suplentes: Affonso Camargo,
Alberto Goldman, Alex Canziani, Almir Moura, André Luiz, André Zacharow, Arlindo
Chinaglia, Benedito de Lira, Carlos Nader, Colbert Martins, Devanir Ribeiro, Dr. Heleno,
Elimar Máximo Damasceno, Homero Barreto, João Batista, João Campos, Jorge Alberto,
José Divino, Laura Carneiro, Leonardo Monteiro, Luiz Carreira, Marcos Abramo, Maurício
Rands, Paulo Kobayashi, Pedro Fernandes, Ronaldo Dimas, Rose de Freitas, Sandro Mabel,
Silas Brasileiro, Vander Loubet, Waldemir Moka, Welinton Fagundes, Wilson Santiago e
Zezéu Ribeiro; - Senadores suplentes: Aelton Freitas, Ana Júlia Carepa, Augusto Botelho,
Eduardo Suplicy, Eurípedes Camargo, Garibaldi Alves Filho, Heráclito Fortes, Ideli Salvatti,
Leomar Quintanilha, Paulo Octávio e Valdir Raupp. Registrou-se a presença dos
Parlamentares não-membros, Deputados Givaldo Carimbão, Hamilton Casara e Milton
Cardias. Foi registrada a ausência dos membros: - Deputados titulares: Alexandre
Cardoso, Carlos Melles, Dr. Evilásio, Jackson Barreto, Lael Varella, Olavo Calheiros,
Osvaldo Coêlho e Paulo Bernardo; - Senadores titulares: Almeida Lima, Efraim Morais,
Jonas Pinheiro, Leonel Pavan e Sérgio Cabral. ABERTURA: Havendo número regimental
para abertura dos trabalhos e para deliberação, às dez horas e trinta minutos do dia vinte e
dois de dezembro, o Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, declarou iniciada a reunião. O
Deputado Rodrigo Maia pediu a palavra para anunciar matéria veiculada no Jornal O Globo
acerca do Presidente da República e do Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu. Em
seguida, o Presidente solicitou ao Senador João Ribeiro que procedesse à leitura do
expediente. EXPEDIENTE: -Correspondência interna recebida: -Expedientes encaminhando
justificativa de falta às reuniões da Comissão: 1) Ofício nº 341, de 15/12/2003, do
Deputado João Batista, justificando ausência nos dias 10, 11, 12 e 13/12/2003, em razão
de compromissos político-partidários. 2) Ofício nº 346, de 16 de dezembro, do Deputado
João Batista, justificando ausência no dia 15 de dezembro, em razão de compromissos
político-partidários. 3) Ofício nº 390 de 11 de dezembro, do Deputado André Luiz,
justificando ausência no período de 08 dias a partir de 09/12/2003, em razão de
tratamento médico. 4) Ofício nº 443, de 12 de dezembro, do Deputado Colbert Martins, 1º
Vice–Líder no exercício da Liderança do PPS, justificando ausência do Deputado Geraldo
Resende nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, em razão de compromissos político-partidários.
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5) Ofício nº 603 , de 3 de dezembro, do Deputado Milton Monti, justificando ausência nos
dias 03 e 04 de dezembro, em razão de viagem de missão oficial. 6) Ofício nº 170, de 2 de
dezembro, do Deputado Amauri Robledo Gasques, justificando ausência no período de 02 a
04 de dezembro, em razão de viagem de missão oficial. 7) Fax de 11 de dezembro, do
Senador Mozarildo Cavalcanti, justificando ausência nos dias 09 e 10 de dezembro, em
razão de compromissos político-partidários. 8) Fax de 10 de dezembro, do Deputado Silas
Brasileiro, encaminhando cópia de Ofício do Presidente da Câmara dos Deputados, João
Paulo Cunha, justificando ausência nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, em razão de viagem
de missão oficial. 9) Ofício de 10 de dezembro, da Deputada Telma de Souza, justificando
ausência no período de 01 a 15 de dezembro, em razão do atendimento a compromissos
político-partidários. - Ofícios de 03 de dezembro, do Primeiro-Secretário, Senador Romeu
Tuma, encaminhando autógrafos dos Decretos Legislativos/CN: 1) Ofício nº 744: Decreto
Legislativo nº 22/2003-CN - inclui no Quadro VII, anexo à Lei 10.640/2003, obra de
construção de trechos rodoviários no Corredor Mercosul, no Estado do Rio Grande do Sul.
2) Ofício nº 771: Decreto Legislativo nº 23/2003-CN – autoriza a execução de recursos
inscritos em restos a pagar relativos ao Orçamento Fiscal da União para 2002 – Construção
de contornos ferroviários no Corredor Sudoeste, no Município de Campo Grande/MS. -
Expedientes encaminhados em atendimento ao disposto no art. 17 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2004, informando sobre obras com valor total superior a 8 milhões de
reais: 1) Ofício nº 156, de 11 de dezembro do Secretário de Planejamento do Superior
Tribunal Militar. 2) Ofício nº 350, de 12 de dezembro, do Subsecretário de Planejamento e
Orçamento do Ministério dos Transportes. 3) Ofício nº 234, de 18 de dezembro, do Diretor
do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade da Câmara dos Deputados. 4)
Ofício nº 227, de 19 de dezembro, do Diretor-Geral do Senado Federal. - Cópias desses
expedientes foram encaminhadas ao Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2004,
Deputado Jorge Bittar. - Expedientes diversos: 1) Ofício nº 75, de 10 de dezembro, do
Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente da Comissão de Legislação Participativa da
Câmara dos Deputados, indicando o Deputado Eduardo Gomes, Segundo Vice-Presidente,
para defender as emendas apresentadas pela referida Comissão. 2) Ata da Bancada do
Estado do Mato Grosso do Sul, realizada em 11 de dezembro, indicando o Deputado João
Grandão como coordenador interino na Comissão Mista de Orçamento, em concordância
com o atual Coordenador da Bancada, Deputado Antônio Carlos Biffi. 3) Ofício nº 272, de
12 de dezembro, do Senador José Targino Maranhão, solicitando realocação de recursos
para benefício do Estado da Paraíba. 4) Ofício nº 346, de 12 de dezembro, do Senador
Eduardo Siqueira Campos, Coordenador da Bancada do Tocantins, indicando o Senador
João Ribeiro para representar a Bancada na reunião com o Relator-Geral da Proposta
Orçamentária para 2004 e do Relator do Plano Plurianual para o período 2004-2007. 5)
Ofício nº 05, de 17 de dezembro, assinado pelos representantes da Bancada do Estado do
Acre, referindo-se sobre os valores orçamentários compatíveis com a realidade sócio-
econômica da região. - Cópia desse expediente foi encaminhada ao Relator-Geral da
Proposta Orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar. 6) Ofício nº 90, de 18 de
dezembro, do Presidente da Comissão de Legislação Participativa do Senado Federal,
Senador Magno Malta, solicitando revisão sobre o parecer dado às emendas nºs 6009.0001,
6009.0002, 6009.0003, 6009.0004 e 6009.0005, pela inadmissibilidade. Correspondência
externa recebida: 1) Aviso nº 1.373, de 10 de dezembro, do Ministro da Saúde, Humberto
Costa, que encaminha detalhamento do acréscimo de R$ 1,2 bilhão no orçamento do
Ministério da Saúde. - Cópia desse expediente foi encaminhada ao Relator-Geral da
Proposta Orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar e ao relator setorial da Área
Temática VII – Saúde, Senador Fernando Bezerra. 2) Ofício nº 2.248, de 10 de dezembro, da
Procuradora-Geral do Trabalho, Sandra Lia Simon, encaminhando proposta de revisão dos
valores orçamentários, no sentido de aportar recursos no valor de 7 milhões de reais para
Ministério Público do Trabalho, no projeto “Implantação de Procuradorias junto às Varas da
Justiça do Trabalho”, visando à instalação de 8 Ofícios. - Cópia desse expediente foi
encaminhada ao Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar.
3) Ofício nº 5.521, de 12 de dezembro, do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
Ministro Sepúlveda Pertence, solicitando a alocação de recursos de forma a garantir a
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realização das eleições municipais de 2004. - Cópia desse expediente foi encaminhada ao
Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar. 4) Expediente
encaminhado pelo Presidente em exercício das Indústrias Nucleares do Brasil, solicitando a
recomposição da proposta orçamentária original. - Cópia desse expediente foi encaminhada
ao Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar. 5) Ofício nº
1.586, de 16 de dezembro, do Procurador Geral da República, solicitando recomposição do
orçamento para assistência médica do Ministério Público da União. 6) Ofício nº 2373, de 17
de dezembro, do Diretor-Geral do DNIT, Engº José Antonio Silva Coutinho, em que
encaminha subsídios oferecidos pelas unidades responsáveis, que visam sanear as
irregularidades apontadas pelo TCU em vários contratos de obras, objetivando a não
inclusão no quadro VII da LOA para 2004. 7) Ofício nº 309, de 18 de dezembro, do Diretor
de Infra-Estrutura Aquaviária do DNIT, Washington Lima de Carvalho, em que encaminha
documentos comprovantes de atendimento às exigências constantes do Acórdão nº
1.696/2003-TCU, referente a auditoria nas obras de ampliação dos molhes e dragagem de
aprofundamento do canal de acesso do Porto de Rio Grande/RS. 8) Ofício nº 1.027, de 17 de
dezembro, do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Maurício Corrêa, em que solicita
acatamento de recomendação do Senador Hélio Costa, relator setorial da Área Temática I,
referente ao título da ação “2058 – Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços
Essenciais à Justiça – TV Justiça”. 9) Ofício de igual teor foi encaminhado ao Relator-Geral
da Proposta Orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar. 10) Ofício nº 2.331, de 17 de
dezembro, do Ministro dos Transportes, Anderson Adauto, em que solicita inclusão de
recursos, no Projeto de Lei Orçamentária para 2004, referentes a pagamentos de débitos de
exercícios anteriores relativos a obras e serviços prestados, além de encargos com pessoal
do extinto DNER nos anos de 2001 e 2002. - Cópia desse Ofício foi encaminhada ao Relator
do Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período 2004-2007, Senador Roberto
Saturnino, e ao Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária para 2004, Deputado Jorge
Bittar. 11) Ofício nº 2.342, de 18 de dezembro, do Ministro dos Transportes, Anderson
Adauto, em que solicita disponibilização de recursos no Orçamento Geral da União para
2004 para obras nas rodovias BR-317 e BR-364. - Cópia desse Ofício foi encaminhada ao
Relator-Geral da Projeto de Lei Orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar. 12) Ofício
Circular nº 19, de 18 de dezembro, do Reitor da UNICAMP, Carlos Henrique de Brito Cruz,
em que encaminha Moção aprovada pelo Conselho daquela Universidade, referente à
disponibilização de recursos às agências de fomento federal para reajuste das bolsas de pós-
graduação. - Cópia desse Ofício foi encaminhada ao Relator-Geral do Projeto de Lei
Orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar. - Avisos/SGS de 26 de novembro,
encaminhados pelo Ministro Valmir Campelo, Presidente do Tribunal de Contas da União: .
Aviso nº 3.038 (Acórdão nº 1.802/2003): auditoria realizada nas obras de interligação dos
sistemas elétricos brasileiro e uruguaio através da Conversora de Rivera (construção de 12
Km de linha de transmissão e construção de entrada de subestação), no Estado do Rio
Grande do Sul. - Avisos/SGS de 03 de dezembro, encaminhados pelo Ministro Valmir
Campelo, Presidente do Tribunal de Contas da União: 01) Aviso nº 3.073 (Acórdão nº
1.847/2003): auditoria realizada nas obras de restauração de rodovias federais no Estado
do Ceará. 02) Aviso nº 3.100 (Acórdão nº 1.844/2003): auditoria realizada nas obras de
restauração a seguir: a) BR-101, subtrecho Divisa BA/ES – Linhares, segmento Km 0,0 –
Km 149,0; b) BR-259/ES, subtrecho Colatina – Divisa ES/MG, segmento Km 59,0 – Km
108,6; c) BR-259/ES, subtrecho João Neiva - Colatina, segmento Km 0,0 – Km 51,2. 03)
Aviso nº 3.102 (Acórdão nº 1.841/2003): auditoria realizada nas obras de construção do
terminal de contêineres do Cais do Caju, no Estado do Rio de Janeiro. 04) Aviso nº 3.110
(Acórdão nº 1.848/2003): auditoria realizada nas obras de recuperação de infra-estrutura
portuária do Porto de Santos, no Estado de São Paulo. 05) Aviso nº 3.111 (Acórdão nº
1.849/2003): auditoria realizada nas obras complementares do cais de Capuaba –
reabilitação da área de cais dos berços 201 e 202 e retroárea primária. 06) Aviso nº 3.113
(Acórdão nº 1.850/2003): auditoria realizada com o fito de viabilizar estudos com vistas à
implantação de projeto específico para fiscalização do setor hidroviário nacional. 07) Aviso
nº 3.119 (Acórdão nº 1.851/2003): auditoria realizada nas obras de construção de trechos
rodoviários na BR-317, no Estado do Amazonas – Boca do Acre – Divisa AM/AC. 08) Aviso
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nº 3.122 (Acórdão nº 1.842/2003): auditoria realizada nas obras de adequação de trechos
rodoviários no Corredor Leste, entre o Km 7,4 e o Km 71,5 da rodovia BR-262/ES 09) Aviso
nº 3.128 (Acórdão nº 1.883/2003): auditoria operacional realizada na Indústria de Material
Bélico do Brasil – IMBEL. - Avisos/SGS de 10 de dezembro, encaminhados pelo Ministro
Valmir Campelo, Presidente do Tribunal de Contas da União: 01) Aviso nº 3.161 (Acórdão nº
1.928/2003): auditoria realizada nas obras do Projeto de Irrigação São João, no Estado do
Tocantins. 02) Aviso nº 3.167 (Acórdão nº 1.898/2003): Embargos de Declaração opostos ao
Acórdão 1.376/2003 pelos Srs. Carlos Acatauassú Nunes, Rogério Amado Barzellay e pela
Companhia Docas do Pará –CDP. 03) Aviso nº 3.177 (Acórdão nº 1.919/2003): auditoria
realizada com o objetivo de conhecer a metodologia de apuração do resultado primário da
União. 04) Aviso nº 3.179 (Acórdão nº 1.932/2003): relatório anual de acompanhamento da
aplicação dos recursos repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), por força da Lei
10.264/2001, no período de agosto de 2001 a dezembro de 2002. 05) Aviso nº 3.184
(Acórdão nº 1.935/2003): acompanhamento da realização da receita da União no período de
janeiro a setembro de 2003, com vistas à verificação do cumprimento de metas de resultado
fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cumprimento à Lei de Responsabilidade
Fiscal. - Avisos/SGS/TCU de 10 de dezembro, encaminhados à Secretaria Geral da Mesa do
Senado Federal para autuação e posterior tramitação na Comissão na forma de AVN (Aviso
do Congresso Nacional): 01) Aviso nº 3.186 (Acórdão nº 1.901/2003): exame de expedientes
encaminhados pelo Governo do Estado de Rondônia, em conjunto com o Departamento de
Viação e Obras Públicas de Rondônia (DEVOP – RO), tratando do cumprimento dos termos
do Acórdão nº 188/2002-TCU. 02) Aviso nº 3.189 (Acórdão nº 1.917/2003): auditoria
realizada nas obras de adequação de rodovias e contornos rodoviários federais no Estado de
Goiás. 03) Aviso nº 3.190 (Acórdão nº 1.923/2003): auditoria realizada nas obras de
construção de trechos rodoviários na BR-364 no Estado do Acre – Sena Madureira – Rio
Liberdade. 04) Aviso nº 3.195 (Acórdão nº 1.936/2003): representação da unidade técnica
sobre denúncias veiculadas na imprensa a respeito de irregularidades na utilização de
recursos federais por parte de diversas prefeituras no Estado de Minas Gerais. 05) Aviso nº
3.201 (Acórdão nº 1.924/2003): auditoria realizada nas obras de construção de estrada de
rodagem integrante do Corredor Fronteira-Norte, no trecho Brasiléia-Assis Brasil da BR-
317/AC. 06) Aviso nº 3.202 (Acórdão nº 1.926/2003): auditoria realizada nas obras de
construção de estrada de rodagem integrante do Corredor Fronteira-Norte, do trecho Rio
Branco à divisa entre os Estados do Acre e do Amazonas da BR-317/AC. 07) Aviso nº 3.203
(Acórdão nº 1.927/2003): auditoria realizada nas obras de construção, duplicação e
restauração de anel rodoviário na BR-364, ao redor da cidade de Rio Branco, no Estado do
Acre. - Aviso/SGS/TCU de 11 de dezembro, encaminhado à Secretaria Geral da Mesa do
Senado Federal para autuação e posterior tramitação na Comissão na forma de AVN (Aviso
do Congresso Nacional): . Aviso nº 3.213 (Acórdão nº 2.371/2003): auditoria realizada no
Projeto de Irrigação de Marituba, localizado no Município de Penedo/AL. - Aviso/GP de 16
de dezembro/2003, encaminhado pelo Ministro Valmir Campelo, Presidente do Tribunal de
Contas da União: . Aviso nº 2.609 (Acórdãos nºs 1.034/2003 e 1.695/2003): embargos de
declaração referentes a obras de restauração e duplicação da BR-101/SE. - Aviso/GP de 18
de dezembro/2003, encaminhado pelo Ministro Valmir Campelo, Presidente do Tribunal de
Contas da União: . Aviso nº 2.619 (Acórdão 2.893/2003): encaminha cópia do Relatório de
Acompanhamento da aplicação de recursos repassados ao Comitê Paraolímpico Brasileiro –
CPB. ORDEM DO DIA: O Presidente anunciou a apresentação, discussão e votação do
RELATÓRIO FINAL apresentado ao PROJETO DE LEI Nº 31/2003-CN que “estima a
receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2004”. Relator-Geral:
Deputado Jorge Bittar. O Relator-Geral propôs a apresentação dos pontos mais relevantes
do Relatório Final, ao tempo em que o Deputado Alberto Goldman informou que a
documentação impressa somente havia chegado aos gabinetes dos parlamentares naquela
manhã. Por esse motivo, propôs a abertura de um período de esclarecimentos acerca do
Relatório. O Relator-Geral concordou com a proposta. O Deputado José Rocha solicitou que
se cumprisse o interstício regimental, nos termos do art. 36 do Regulamento Interno da
Comissão. O Deputado André Luiz posicionou-se favorável à leitura integral do Relatório.
Em seguida, o Deputado Gilmar Machado fez um apelo aos Parlamentares em nome do
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acordo realizado pelo Colegiado de Lideranças Partidárias com assento na Comissão, que
previa a apresentação do Relatório Final naquela manhã. O Deputado José Rocha fez
menção à existência de acordos que não estavam sendo cumpridos. Em seguida, o
Deputado Gilmar Machado solicitou a suspensão dos trabalhos por alguns minutos para
que houvesse entendimento entre os membros. O Presidente propôs a continuação da
leitura do Relatório enquanto o acordo fosse firmado. Em seguida, passou a palavra ao
Deputado Ricarte de Freitas, que teceu comentários acerca da apreciação de destaques
apresentados aos Relatórios Setoriais bem como ao Relatório Final. Após, o Relator-Geral
procedeu à apresentação de seu Parecer, utilizando-se de um projetor “Datashow”. Ao final,
agradeceu aos membros integrantes dos Comitês de Avaliação da Receita Orçamentária, de
Avaliação das Emendas e de Avaliação das Informações enviadas pelo Tribunal de Contas da
União. Prestou homenagem também ao trabalho realizado pelas Consultorias de Orçamento
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em seguida, o Deputado Alberto Goldman,
conforme já acordado, solicitou esclarecimentos ao Relator-Geral. O Presidente comunicou
ao Plenário que não estava iniciada a fase de discussão, mas somente o período de
questionamentos acerca do Relatório Final. O Senador Jonas Pinheiro pediu
esclarecimentos sobre o procedimento de votação das obras irregulares. O Presidente
respondeu que a votação seria em separado, nos termos do art. 13 da Resolução nº
01/2001-CN, alterada pelas Resoluções nºs 01, 02 e 03/2003, do Congresso Nacional.  O
Senador Jonas Pinheiro apresentou proposta de inversão de pauta no sentido de ser votado
inicialmente o quadro referente às obras irregulares, tendo em vista a importância da
matéria. Efetuaram, ainda, questionamentos ao Relator-Geral a Deputada Professora Raquel
Teixeira e os Deputados Sérgio Miranda, Luiz Carreira e José Rocha. O Relator-Geral
respondeu aos questionamentos dos parlamentares, encerrando o período fixado para
esclarecimentos. Após, o Deputado José Rocha comunicou que estava entregando à Mesa
documentação referente ao Estado da Bahia. O Deputado Gilmar Machado esclareceu que o
Deputado José Rocha estava requerendo o adiamento do início da discussão por doze horas
a fim de que houvesse acordo para o atendimento de sua solicitação. Em seguida, fez um
apelo ao Deputado José Rocha para que retirasse o requerimento, pois já estava em fase
adiantada a solução para o pleito do Parlamentar. Em função dos esclarecimentos do
Deputado Gilmar Machado, o Deputado José Rocha comunicou a retirada do requerimento.
Às doze horas e quarenta e três minutos, o Presidente anunciou que estava aberta a
discussão do Relatório Final bem como o prazo para a apresentação de destaques. O
Deputado Alberto Goldman efetuou questionamento sobre a eventual suspensão dos
trabalhos durante o almoço. O Deputado Gilmar Machado posicionou-se contrário tendo em
vista a exigüidade do tempo e a possibilidade de a reunião adentrar o horário da
madrugada. O Deputado Alberto Goldman concordou. Em seguida, usou da palavra como
primeiro debatedor o Deputado Wilson Santiago. Às doze horas e cinqüenta e dois minutos o
Segundo Vice-Presidente, Senador João Ribeiro, assumiu o exercício da Presidência e
passou a palavra ao Deputado Carlos Nader. Após, o Presidente em exercício comunicou que
o parlamentar inscrito para o debate e ausente no momento da chamada poderia inscrever-
se novamente. Em seguida, usaram da palavra para debater a matéria os Deputados Jovair
Arantes, Eduardo Gomes e Wasny de Roure. O Presidente em exercício solicitou que o
Relator-Geral respondesse ao primeiro bloco de cinco parlamentares, tendo sido atendido.
No prosseguimento dos debates, manifestou-se o Deputado João Leão. Às treze horas e vinte
e dois minutos o Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, reassumiu a condução dos
trabalhos. Usaram da palavra os Deputados João Leão, Luiz Carreira, Walter Pinheiro,
Eduardo Sciarra e José Divino. O Relator-Geral respondeu ao segundo bloco. Manifestaram-
se pelo terceiro bloco os Deputados André Luiz, Laura Carneiro, José Rocha, Júlio Cesar e
Roberto Balestra, tendo sido atendidos pelo Relator-Geral. Em seguida, debateram a matéria
os Deputados Gilmar Machado, Pedro Chaves, Alberto Goldman, Machado e Leonardo
Monteiro. O Relator-Geral respondeu ao quarto bloco de oradores. Pelo quinto bloco,
manifestaram-se os Deputados João Caldas, Rodrigo Maia, Maria Helena, Miguel de Souza,
Geraldo Resende, Paes Landim e Pedro Novais. Em seguida, o Relator-Geral deu início aos
esclarecimentos solicitados pelos parlamentares. Às quinze horas e quarenta e um minutos,
o Segundo Vice-Presidente, Senador João Ribeiro, reassumiu o exercício da Presidência. O
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Deputado João Leão solicitou o encerramento das inscrições para os debates. Debateram o
assunto os seguintes Parlamentares: Deputado Alberto Goldman, Deputado Dr. Rosinha,
Senador Amir Lando, Deputado Sibá Machado e Deputado Claudio Cajado. Não havendo
consenso, o Presidente em exercício deu continuidade às inscrições. Às dezesseis horas e
dois minutos, o Terceiro Vice-Presidente, Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, assumiu
o exercício da Presidência. O Relator-Geral finalizou as respostas aos Parlamentares
integrantes do quinto bloco e, às dezesseis horas e onze minutos, retirou-se do recinto. No
aguardo do retorno do Relator-Geral, o Presidente concedeu a palavra aos Deputados
Claudio Cajado, Bismarck Maia, Wilson Santiago e Laura Carneiro, que indagou como seria
o prosseguimento dos trabalhos tendo em vista a grande quantidade de destaques
apresentados. O Presidente em exercício informou que, uma vez terminada a discussão,
seria processada a votação do Relatório Final, ressalvados os destaques, cuja apreciação se
daria após a análise do Relator-Geral. O Presidente em exercício acrescentou que a
apreciação do Relatório Final ocorreria possivelmente durante a madrugada. Em seguida, a
Deputada Laura Carneiro questionou o cronograma de atendimento às bancadas estaduais
pelo Comitê de Avaliação das Emendas. O Deputado Claudio Cajado propôs a realização de
reunião com o Relator-Geral e o Comitê de Avaliação das Emendas. O Deputado Gilmar
Machado fez apelo aos membros no sentido de acelerar o processo de discussão e adiantar o
trabalho do Relator-Geral e do Comitê de Avaliação das Emendas. Argumentou que, embora
não desejasse fazê-lo, poderia apresentar requerimento para encerramento de discussão. O
Presidente em exercício ressaltou que o processo de discussão poderia ser encerrado se os
parlamentares inscritos renunciassem ao direito de uso da palavra. O Senador Sérgio
Guerra posicionou-se contrário ao encerramento dos debates. O Deputado Gilmar Machado
ressaltou que acordos desse tipo eram habituais nas reuniões da Comissão, ao tempo em
que o Deputado Claudio Cajado pediu o prosseguimento da discussão. Discutiu o assunto o
Deputado Luiz Carreira, que pediu o posicionamento dos Senadores. O Deputado João
Grandão registrou repúdio às palavras dirigidas ao Deputado Gilmar Machado pelo Senador
Sérgio Guerra. Em seguida, o Senador Sérgio Guerra apresentou escusas ao Deputado
Gilmar Machado e manteve posicionamento em favor da continuidade dos debates. Não
havendo consenso, o Presidente em exercício anunciou que a reunião teria prosseguimento
nos termos regimentais, embora não se pudesse perder de vista a economia de tempo. Após
a Deputada Laura Carneiro fazer uso da palavra e estando o Relator-Geral de volta ao
recinto, o Presidente em exercício deu continuidade aos debates. Manifestaram-se pelo sexto
bloco os Deputados Claudio Cajado, Renato Casagrande, Bismarck Maia, Nárcio Rodrigues,
Benedito de Lira, José Chaves, e Professora Raquel Teixeira. O Relator-Geral respondeu aos
Parlamentares. A Deputada Professora Raquel Teixeira solicitou esclarecimentos adicionais
e foi atendida. Às dezessete horas e trinta minutos iniciou-se o sétimo bloco de debates.
Usaram da palavra os Deputados Tadeu Filippelli e Milton Monti. O Presidente em exercício
anunciou a presença do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado João Paulo
Cunha, e do Líder do Governo na Câmara dos Deputados, Deputado Aldo Rebelo. Com a
palavra, o Presidente da Câmara dos Deputados agradeceu o empenho de todos os membros
na apreciação da Proposta Orçamentária para 2004. O Deputado Claudio Cajado perguntou
se estaria confirmado o período de convocação extraordinária do Congresso Nacional e o
Presidente da Câmara respondeu que ainda não havia definição. Em seguida, usou da
palavra o Senador Eduardo Suplicy, que solicitou esclarecimentos ao Relator-Geral e foi
atendido. Após, o Presidente em exercício deu continuidade ao sétimo bloco da discussão.
Manifestaram-se os Deputados Dr. Rosinha e Rafael Guerra. O Deputado Gilmar Machado
propôs o encerramento das inscrições para os debates uma vez que o processo de discussão
já ultrapassava seis horas. O Deputado Ronaldo Dimas posicionou-se contrário à proposta.
O Relator-Geral manifestou-se favoravelmente ao encerramento ressaltando a necessidade
de prazo para análise dos destaques. O Presidente em exercício anunciou que os Senadores,
à exceção do Senador Eduardo Suplicy, ainda não haviam debatido a matéria. No
prosseguimento do sétimo bloco, usou da palavra o Deputado Waldemir Moka. Às dezoito
horas e dezesseis minutos o Presidente em exercício, com a concordância do plenário,
anunciou o encerramento da lista de inscrições para os debates. O Deputado Jorge Alberto
prosseguiu discutindo a matéria. Em seguida, o Relator-Geral prestou os esclarecimentos
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solicitados pelos oradores do sétimo bloco. Às dezoito horas e vinte e seis minutos, o
Segundo Vice-Presidente, Senador João Ribeiro, retornou ao exercício da Presidência. Em
seguida, o Deputado Tadeu Filippelli usou da palavra para pedir esclarecimentos, tendo em
vista não ter sido atendido pelo Relator-Geral. O Deputado Jorge Bittar apresentou escusas
ao Parlamentar e prestou as informações solicitadas. O Deputado Tadeu Filippelli usou o
direito de réplica, tendo sido atendido. Em seguida, manifestaram-se pelo oitavo bloco de
debatedores os Deputados Amauri Robledo Gasques e João Grandão. Às dezoito horas e
quarenta e quatro minutos, o Senador Gilberto Mestrinho retomou a condução da
Presidência e deu prosseguimento à discussão. Debateram a matéria os seguintes
Parlamentares: Senador Leomar Quintanilha, Deputado José Priante, Senador João Ribeiro,
Deputada Rose de Freitas, Senador Augusto Botelho e Senadora Lúcia Vânia. Em seguida, o
Relator-Geral respondeu ao oitavo bloco. Tendo em vista a agilidade dos debates, o
Presidente solicitou aos oradores inscritos que observassem o tempo de três minutos no uso
da palavra. Pelo nono bloco, manifestaram-se o Senador Sérgio Guerra, os Deputados Alex
Canziani, Francisco Dornelles, Vignatti, Antônio Carlos Mendes Thame, João Magno,
Welinton Fagundes, Ronaldo Dimas, Cezar Silvestri e o Senador Sibá Machado. O Relator-
Geral respondeu ao nono bloco. Às vinte horas e um minutos, o Deputado Eduardo Gomes
solicitou esclarecimentos a respeito de emendas da Comissão de Legislação Participativa da
Câmara dos Deputados. Em resposta, o Relator-Geral comunicou a retirada da condição de
inadmissibilidade das emendas 50340001 50340004. Em seguida, os seguintes
Parlamentares encaminharam a votação do Relatório Final, ressalvado o Quadro VIII -
relação de subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades - e
ressalvados os destaques: Deputado Walter Pinheiro, pelo PT, favorável; Deputado Alberto
Goldman, pelo PSDB, contrário; Deputado Rodrigo Maia, pelo PFL, contrário; Deputado
Pedro Chaves, pelo PMDB, favorável. Deputado Roberto Balestra, pelo PP, favorável;
Deputado Renato Casagrande, pelo PSB, favorável; Senador Amir Lando, pela Liderança do
Governo na Comissão, favorável; Deputado José Chaves, pelo PTB, favorável; Deputado
Sérgio Miranda, pelo PCdoB, favorável; Deputado Humberto Michiles, pelo PL, favorável;
Deputado Cezar Silvestri, pelo PPS, favorável; e Senador Augusto Botelho, pelo PDT,
favorável. Às vinte horas e vinte e nove minutos, o Relator-Geral procedeu à leitura do
Adendo II ao Relatório Final. Em seguida, o Presidente registrou a presença no recinto do
Deputado Anivaldo Vale, que havia sofrido intervenção cirúrgica. Com a palavra, o Deputado
Alberto Goldman solicitou esclarecimentos ao Relator-Geral acerca do Adendo II e foi
atendido. O Deputado Alberto Goldman acrescentou que a leitura do Adendo havia sido
realizada após o encaminhamento de votação. Por esse motivo, propôs que fosse permitida a
apresentação de destaques ao referido Adendo. O Presidente assentiu. O Deputado Walter
Pinheiro usou da palavra para registrar que não havia erro de procedimento em relação à
apreciação da matéria. O Relator-Geral concordou com a proposta do Deputado Alberto
Goldman, ressalvando que as alterações constantes do adendo, apesar de relevantes, eram
simples. Em votação, o Relatório Final e os dois Adendos apresentados, ressalvados o
Quadro VIII - relação de subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de
irregularidades graves - e ressalvados os destaques, foram aprovados contra os votos dos
Deputados Alberto Goldman, Anivaldo Vale, Antonio Carlos Mendes Thame, Bismarck Maia,
Carlos Nader, Eduardo Gomes, José Rocha, Júlio Cesar, Laura Carneiro, Machado,
Professora Raquel Teixeira, Rodrigo Maia e Ronaldo Dimas na representação da Câmara dos
Deputados e, por unanimidade, na representação do Senado Federal. Em votação, o Quadro
VIII – Relação de subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades
graves, ressalvados os destaques, foi aprovado por unanimidade na representação da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em seguida, o Relator-Geral propôs a
suspensão da reunião para que os destaques pudessem ser analisados. Sugeriu o retorno
para sua apreciação à uma hora da manhã do dia vinte e três de dezembro. O Deputado
Alberto Goldman solicitou que a volta aos trabalhos ocorresse às sete horas da manhã.
Usaram da palavra para discutir o assunto o Relator-Geral e o Senador João Ribeiro, que
apresentou proposta para votação imediata dos Avisos encaminhados pelo Tribunal de
Contas da União acerca de obras com irregularidades graves. Usaram da palavra os
Deputados José Chaves, Gilmar Machado e Laura Carneiro. O Relator-Geral concordou com
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a proposta de apreciação dos Avisos e sugeriu, por intermédio do Deputado Wasny de Roure
e do Senador Geraldo Mesquita Júnior, que o Comitê de Avaliação das Informações enviadas
pelo Tribunal de Contas da União apresentasse o respectivo Relatório. O Senador Amir
Lando propôs o retorno às seis horas. Às vinte horas e cinqüenta e cinco minutos, não
havendo consenso, o Presidente suspendeu a reunião e convocou os membros para a
continuação dos trabalhos às cinco horas da manhã seguinte para apreciação dos
destaques apresentados. Às cinco horas e trinta minutos do dia vinte e três de dezembro, o
Presidente reabriu os trabalhos, suspendendo-os em seguida, tendo em vista a
indisponibilidade do parecer apresentado aos destaques. A reunião foi suspensa e
convocada sua continuação para às oito horas da manhã daquele dia. Às oito horas e
cinqüenta e sete minutos do mesmo dia, o Presidente deu prosseguimento à reunião e
anunciou a apreciação do Relatório apresentado aos Avisos encaminhados pelo Tribunal de
Contas da União acerca das obras com indícios de irregularidades graves. Relator: Deputado
Jorge Bittar. O Presidente leu requerimento de autoria do Deputado José Rocha, em que
solicitava o adiamento da apreciação dos Avisos por doze horas. O Deputado Gilmar
Machado, após considerações apresentadas, pediu ao Deputado José Rocha que retirasse o
requerimento. Foi assegurada a palavra ao autor do requerimento, que indagou ao
Deputado Gilmar Machado esclarecimentos sobre o cumprimento do acordo com relação à
área de transportes para o Estado da Bahia. Após os devidos esclarecimentos por parte do
Deputado Gilmar Machado, o requerimento foi retirado pelo autor. Dando prosseguimento, o
Presidente passou a palavra ao relator dos Avisos encaminhados pelo Tribunal de Contas
da União acerca das obras com indícios de irregularidades graves. Às nove horas e
quatro minutos, o relator fez a leitura do Relatório referentes aos seguintes Avisos do
Congresso Nacional:- De 2002: Aviso nº 27- Construção e pavimentação das Rodovias BR-
401, BR-210 e RR-319. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 53-Construção de ponte
rodoviária ligando as cidades de Timon/MA e Teresina/PI. Voto: pelo arquivamento. Aviso
nº 61- Obras de adequação de acessos rodoviários no Corredor Leste BR-262/ES, no trecho
compreendido entre o KM 10,1 e o KM 19,3, em Vitória. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº
65- Adequação de trechos rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins / BR-060 no Estado
de Goiás - divisa DF/GO. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 73- Dragagem no Porto de
Santos/SP Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 86- Construção de trechos rodoviários no
Corredor Fronteira-Norte BR-401 - RR com início no KM 106,2 e término no KM 184. Voto:
pelo arquivamento. Aviso nº 90- Melhoramentos e restauração da rodovia BR 230/PB,
trecho Cabedelo/Divisa PB - CE, subtrecho Entroncamento BR-101 - Entroncamento BR-
104/BR-408/PB-095, segmento KM 70,6 a 117,3. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 92-
002- Construção de ponte rodoviária ligando as cidades de Timon/MA e Teresina/PI. Voto:
pelo arquivamento. Aviso nº 92-004- Obra do Hospital Terciário de Natal – RN. Voto: pelo
arquivamento. Aviso nº 092-011- Construção da Barragem de Poço Verde/SE. Voto: pelo
arquivamento. Aviso nº 092-029- Ampliação do Porto de Itajaí/SC Voto: pelo arquivamento.
Aviso nº 092-055- Construção de pontes no Rio Itacutu e Rio Arraia, na BR-401/RR,
trecho Boa Vista – Normandia - Bonfim (Fronteira Guiana), integrante do Corredor
Fronteira-Norte, no Estado de Roraima. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 092-058- Obras
Complementares no Cais de Capuaba (ES) - No Estado do Espírito Santo. Voto: pelo
arquivamento. Aviso nº 092-078- Adequação de contornos rodoviários no Corredor Leste,
BR-381/MG, em Coronel Fabriciano, no Estado de Minas Gerais. Voto: pelo arquivamento.
Aviso nº 092-080- Construção de trechos rodoviários no Corredor Leste / BR-356/MG –
Ervália – Muriaé - Divisa MG/RJ. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 092-081- Obras de
adequação de acessos rodoviários no Corredor Leste BR-262/ES, no trecho compreendido
entre o KM 10,1 e o KM 19,3, em Vitória. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 092-084-
Adequação de trechos rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins - BR-080/GO - Padre
Bernardo – Uruaçu - São Miguel do Araguaia. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 092-101-
Obras de adequação de acessos rodoviários no Corredor Leste BR-262/ES, no trecho
compreendido entre o KM 10,1 e o KM 19,3, em Vitória. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº
092-102- Obras de restauração de trechos das rodovias BR-101/ES e BR-259/ES. Voto:
pelo arquivamento. Aviso nº 092-113- Ampliação do sistema adutor do Alto Sertão e
Sertaneja, no Estado de Sergipe. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 092-115- Implantação
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de Projetos de Irrigação - Construção da Adutora Serra da Batateira no Estado da Bahia.
Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 092-116- Implantação de Projetos de Irrigação -
Construção da Adutora Serra da Batateira no Estado da Bahia. Voto: pelo arquivamento.
Aviso nº 092-117- Obras de infra-estrutura de uso comum/Projeto Salangô, executado pela
Secretaria de Agricultura do Estado do Maranhão. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 092-
136- Construção de estrada de rodagem integrante do Corredor Fronteira-Norte, mais
especificamente, do trecho Brasiléia - Assis Brasil da BR-317/AC. Voto: pelo arquivamento.
Aviso nº 092-138- Construção do terminal de contêineres - Cais do Caju, no Estado do Rio
de Janeiro. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 092-148- Construção das eclusas do
Tucuruí, no Estado do Pará Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 101- Implantação de projetos
de irrigação/construção da adutora da Serra da Batateira/BA. Voto: pelo arquivamento.
Aviso nº 104- Implantação de projetos de irrigação/construção da adutora da Serra da
Batateira/BA. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 109- Reforma, ampliação e modernização
do Aeroporto Internacional de Salvador. Voto: pelo arquivamento. - Avisos referentes a 2003:
Aviso nº 14- Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos. Voto:
inclusão no Quadro VII da Lei Orçamentária para 2003. Aviso nº 15- Participação da União
no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Implantação da Avenida Perimetral
Portuária no Porto de Santos (SP). Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 16-Construção de
Trechos Rodoviários no Corredor Mercosul - BR-487/PR - Porto Camargo - Campo Mourão.
Voto: inclusão no Quadro VII da Lei Orçamentária para 2003. Aviso nº 20- Construção da
Escola Agrotécnica Federal em Nova Andradina. Construção de Obras de Contenção de
Enchentes - Controle de Enchentes em Santa Catarina/SC. Pavimentação de Rodovias
Estaduais em Mato Grosso - no Estado de Mato Grosso. Canal Adutor Sistema Curema -
Mãe D’Água no Estado da Paraíba. Implantação de projetos de irrigação - Projeto Várzea de
Sousa no Estado da Paraíba. Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de
Goiás - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO. Construção de Trechos Rodoviários no
Corredor Araguaia-Tocantins- BR-235/TO - Divisa TO/MA - Divisa TO/PA. Construção de
Contornos Ferroviários no Estado de Santa Catarina - em Jaraguá do Sul. Voto: inclusão no
Quadro VII da Lei Orçamentária para 2003. Aviso nº 22- Construção, ampliação, reforma e
reaparelhamento de estabelecimentos penais no Estado do Mato Grosso do Sul. Projeto de
Irrigação São João no Estado do Tocantins. Construção de trechos rodoviários no Corredor
Mercosul - BR-487/PR - Porto Camargo - Campo Mourão. Participação da União no capital -
Companhia Docas do Estado de São Paulo - recuperação da infra-estrutura portuária no
Porto de Santos (SP) - no Estado de São Paulo. Participação da União no capital -
Companhia Docas do Estado de São Paulo - implantação da Avenida Perimetral Portuária no
Porto de Santos (SP) - no Estado de São Paulo. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 23-
Diversos Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 30- Construção de trechos rodoviários no
Corredor Nordeste - BR-330/PI - Bom Jesus de Gurguéia - PI e Tasso Fragoso - MA, divisa
da Região Sul dos Estados do Piauí e Maranhão. Voto: inclusão no Quadro VII da Lei
Orçamentária para 2003. Aviso nº 35- Obras de construção e recuperação de infra-
estrutura hídrica da Adutora do Oeste, em Pernambuco. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº
36- Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Cajú, no Estado do Rio de Janeiro.
Voto: pela exclusão do Quadro VII da Lei Orçamentária para 2003. Aviso nº 37-
Implantação do sistema de trens urbanos em Belo Horizonte. Voto: inclusão no Quadro VII
da Lei Orçamentária para 2003. Aviso nº 38- Adequação de trechos rodoviários no Corredor
Araguaia-Tocantins - BR-080/GO - Padre Bernardo – Uruaçu - São Miguel do Araguaia.
Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 43- Construção de trechos rodoviários no Corredor Leste
– BR-230/TO - Divisa MA/TO - Divisa TO/PA. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 44-
Adequação de rodovias federais no Estado de Goiás: BR-050, BR-060 e BR-070. Voto: pelo
arquivamento. Aviso nº 45- Obras de instalação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de
Russas no Estado do Ceará. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 46- Obras de construção de
trechos rodoviários no Corredor Leste - BR-101 até o entrocamento das BR-040, BR-116 e
BR-101 (BR-493). Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 47- Obras Complementares no Cais de
Capuaba (ES) - no Estado do Espírito Santo. Voto: inclusão no Quadro VII da Lei
Orçamentária para 2003. Aviso nº 53- Obras de adequação de acessos rodoviários no
Corredor Leste BR-262/ES, no trecho compreendido entre o KM 10,1 e o KM 19,3, em
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Vitória. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 54- Ampliação e Recuperação das Instalações do
Porto de Vitória - no Estado do Espírito Santo. Voto: pela redução da vedação. Aviso nº 55-
Construção de estrada de rodagem integrante do Corredor Fronteira-Norte, mais
especificamente, do trecho Brasiléia - Assis Brasil da BR-317/AC. Voto: pelo arquivamento.
Aviso nº 56- Obras de restauração de trechos das rodovias BR-101/ES e BR-259/ES. Voto:
ampliação da vedação. Aviso nº 57- Implantação da Hidrovia Araguaia-Tocantins. Voto:
exclusão do Quadro VII da Lei Orçamentária para 2003. Aviso nº 58- Construção de trechos
rodoviários na BR-317, no Estado do Amazonas - Boca do Acre - Divisa AM/AC. Voto:
inclusão no Quadro VII da Lei Orçamentária para 2003. Aviso nº 60-Construção e
Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica - Ampliação do Sistema Adutor do Alto
Sertão Sertanejo, no Estado de Sergipe. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 62- Edificação do
Complexo Prisional de Goiânia. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 64- Reurbanização e
canalização dos Córregos Botafogo e Capim Puba, em Goiânia/GO. Voto: pelo arquivamento.
Aviso nº 66- Adequação de Contornos Rodoviários no Corredor Leste - BR-381/MG - em
Coronel Fabriciano (Acesita/Timóteo). Voto: solicitação de informações ao TCU. Aviso nº 69-
Recuperação da Infra-estrutura Portuária no Porto de Salvador. Voto: pelo arquivamento.
Aviso nº 70- Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Leste - BR-342/ES -
Entroncamento BR-101/ES - Nova Venécia – Ecoporanga - Divisa ES/MG. Voto: inclusão
Quadro VII da Lei Orçamentária para 2003. Aviso nº 71- Recuperação e Modernização da
Infra-estrutura Portuária - no Estado do Espírito Santo. Voto: inclusão no Quadro VII da Lei
Orçamentária para 2003. Aviso nº 73- Construção de trechos rodoviários na BR-230 no
Estado do Pará - Divisa PA/TO – Marabá – Altamira - Itaituba. Voto: inclusão no Quadro VII
da Lei Orçamentária para 2003. Aviso nº 74- Obras de trechos rodoviários no Corredor
Fronteira-Norte - BR-317/AC, mais especificamente do trecho que liga os municípios de
Brasiléia a Assis Brasil. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 75- Obras de drenagem do
Tabuleiro dos Martins em Maceió (AL). Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 79- Construção de
ponte rodoviária ligando as cidades de Timon/MA e Teresina/PI. Voto: pelo arquivamento.
Aviso nº 80- Construção e recuperação de infra-estrutura hídrica - perenização do Rio
Pajeú, no Estado de Pernambuco. Voto: solicitação de informações ao TCU. Aviso nº 83-
Duplicação da BR-265 (acesso a Lavras/MG), no padrão multivia, entre o KM 345,2 e o KM
363,1. Voto: inclusão no Quadro VII da Lei Orçamentária para 2003. Aviso nº 84- Obras de
infra-estrutura de uso comum/Projeto Salangô, executado pela Secretaria de Agricultura do
Estado do Maranhão. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 86- Construção da Barragem Paula
Pessoa no Estado do Ceará. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 88- Construção de Trechos
Rodoviários no Corredor Fronteira-Norte - BR-401/RR - Boa Vista – Normandia – Bonfim -
Ponte no Rio Itacutu e Ponte no Rio Arraia. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 89-
Ampliação do Porto de Itajaí - no Estado de Santa Catarina. Voto: redução da vedação.
Aviso nº 90- Implantação de Projetos de Irrigação - Construção da Adutora Serra da
Batateira no Estado da Bahia. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 93- Implantação de Infra-
estrutura Esportiva para Uso de Comunidades Carentes - Construção de Centro Olímpico -
Rio Branco/AC. Voto: inclusão no Quadro VII da Lei Orçamentária para 2003. Aviso nº 94-
Construção da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina/MS. Voto: pelo arquivamento.
Aviso nº 95- Implantação de Projeto Várzea de Sousa no Estado da Paraíba. Canal Adutor
Sistema Curema Mãe D’Água no Estado da Paraíba. Voto: exclusão do Quadro VII da Lei
Orçamentária para 2003. Aviso nº 96- Obras de eliminação de pontos críticos de rodovias
no Estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente a 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, subtrecho BR-473 e BR-158, segmento Km 417 - Km
421. Voto: inclusão no Quadro VII da Lei Orçamentária para 2003. Aviso nº 97-
Implantação do Metrô do Distrito Federal – DF. Voto: inclusão no Quadro VII da Lei
Orçamentária para 2003. Aviso nº 98- Duplicação da rodovia BR-230, trecho João Pessoa -
Campina Grande, Estado da Paraíba. Voto: inclusão no Quadro VII da Lei Orçamentária
para 2003. Aviso nº 99-Barragem de Piaus. Barragem de Taquara. Voto: inclusão no
Quadro VII da Lei Orçamentária para 2003. Aviso nº 100- Macrodrenagem no Tabuleiro dos
Martins, na região norte da cidade de Maceió/AL. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 101-
Obras de adequação de trechos rodoviários no Corredor Leste (BR-020), no segmento
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Planaltina - Divisa DF/GO. Voto: pelo arquivamento. Aviso nº 102-Construção de Trechos
Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará - Divisa PA/TO –Marabá – Altamira - Itaituba.
Voto: pelo arquivamento. Em seguida, os debates foram iniciados. O Deputado Ronaldo
Dimas solicitou esclarecimentos ao relator, que respondeu que entraria em contato com os
técnicos da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira para atender ao
questionamento, sem prejuízo da continuidade dos debates. O Deputado Ricardo Barros
solicitou esclarecimentos, tendo em vista que o relator havia apresentado relatório alterado
em relação ao distribuído inicialmente. O Deputado Wasny de Roure, na qualidade de
membro do Comitê de Análise das Obras Irregulares, teceu considerações sobre o trabalho
realizado com relação ao Relatório. O Senador Sibá Machado apresentou questionamentos e
foi atendido. O Deputado João Leão propôs que a apreciação do Relatório fosse suspensa
para após a apreciação dos destaques apresentados ao Relatório Final da Proposta
Orçamentária para 2004. O relator explicou que alguns Avisos foram retirados do Relatório,
tendo em vista que havia dúvidas sobre as irregularidades. O Deputado Tadeu Filippelli
solicitou esclarecimentos do relator e foi atendido. Encerrado o debate, o Presidente passou
à votação dos Relatórios apresentados aos Avisos nºs 27, 053, 061, 065, 073, 086, 090,
092-002, 092-004, 092-011, 092-029, 092-055, 092-058, 092-078, 092- 080, 092-081,
092-084, 092-101, 092-102, 092-113, 092-115, 092-116, 092-117, 092-136, 092-138, 092-
148, 101, 104 e 109, de 2002-CN, e Aviso nºs 014, 015, 016, 020, 022, 023, 030, 035 a
038, 043 a 047, 053 a 058, 060, 062, 064, 066, 069, a 071, 073, a 075, 079, 080, 083, 084,
086, 088, 089, 090, 093 a 102, de 2003-CN, que foram aprovados por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Presidente esclareceu,
ainda, que a matéria apreciada havia sido o Parecer alterado, apresentado pelo relator. A
seguir, o Presidente anunciou a apreciação dos destaques apresentados ao Relatório
Final da Proposta Orçamentária para 2004. O Relator-Geral fez a apresentação do parecer
aos destaques. O Deputado Alberto Goldman fez comentários acerca da forma de
apresentação do parecer e solicitou esclarecimentos ao Relator-Geral, tendo sido atendido. O
Deputado Pedro Henry comunicou que o Comitê de Análise de Emendas havia expedido
parecer pela inadmissibilidade da emenda 71120001, da Bancada de Mato Grosso, relativa
à construção do complexo integrado da prestação jurisdicional na capital daquele Estado.
Solicitou, em seguida, que o Relator-Geral reconsiderasse a decisão. Consultado, o Relator-
Geral manifestou-se favorável. Em seguida, o Presidente retirou a declaração de
inadmissibilidade da emenda. O Deputado Virgílio Guimarães questionou a Presidência
sobre a votação do projeto de decreto legislativo, que cria o quadro permanente de obras
com indícios de irregularidades graves. O Presidente comunicou que a matéria seria
apreciada oportunamente. O Presidente alertou o Plenário sobre a exigüidade de prazo para
finalizar a apreciação da Proposta Orçamentária para 2004 ao tempo em que sugeriu que a
votação dos destaques fosse em bloco, por tipo de parecer. O Deputado Alberto Goldman fez
questionamentos acerca do relatório alterado dos destaques. O Deputado Gilmar Machado
sugeriu que fosse aguardada a sua distribuição. Após terem usado a palavra os Deputados
Waldemir Moka e Rafael Guerra, às dez horas e quinze minutos, os trabalhos foram
suspensos. O Presidente reiniciou os trabalhos às doze horas e cinco minutos. Com a
palavra, o Deputado Dr. Rosinha fez referência ao assunto abordado pelo Deputado Rafael
Guerra acerca de recursos para a compra de uma fábrica de medicamentos. O Presidente
respondeu que naquele momento estavam em apreciação os destaques ao texto da Lei.
Tendo em vista esse esclarecimento, o Deputado Dr. Rosinha registrou que discutiria
posteriormente a questão. Em seguida, fizeram uso da palavra a Deputada Laura Carneiro e
o Deputado Alberto Goldman, que procedeu à apresentação do destaque 711, de sua
autoria. O Relator-Geral manteve o parecer pela rejeição do referido destaque. Em votação, o
destaque foi rejeitado na representação da Câmara dos Deputados contra os votos dos
Deputados Alberto Goldman e Rodrigo Maia. Os destaques não foram apreciados na
representação do Senado Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento
Comum do Congresso Nacional. Em seguida, o Presidente anunciou a votação dos demais
destaques apresentados ao texto da Lei. Apreciação dos destaques do Deputado Alberto
Goldman, por tipo de parecer. I) Destaques com parecer do Relator-Geral pela aprovação
parcial: 712, 713, 719 e 983. Em votação em bloco, os destaques com parecer do Relator-
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Geral pela aprovação parcial foram aprovados por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. II) Destaques com parecer do Relator-Geral
pela aprovação integral: 716, 718 e 985. Em votação, os destaques com parecer do Relator-
Geral pela aprovação integral foram aprovados por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. III) Destaques com parecer do Relator-Geral
pela rejeição: 714, 715, 717, 982, 984, 987 e 988. Em votação em bloco, os destaques foram
rejeitados na representação da Câmara dos Deputados. Os destaques não foram apreciados
na representação do Senado Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento
Comum do Congresso Nacional. Apreciação dos destaques do Senador João Ribeiro, por
tipo de parecer. I) Destaques com parecer do Relator-Geral pela aprovação parcial: 1653 e
1851. Em votação em bloco, os destaques com parecer do Relator-Geral pela aprovação
parcial foram aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. II) Destaque com parecer do Relator-Geral pela rejeição: 1654. Em
votação, o destaque foi rejeitado na representação da Câmara dos Deputados. O destaque
não foi apreciado na representação do Senado Federal, conforme o disposto no § 1º do art.
43 do Regimento Comum do Congresso Nacional. Apreciação dos destaques da Deputada
Laura Carneiro, por tipo de parecer. I) Destaque com parecer do Relator-Geral pela
aprovação parcial: 1656. Em votação, o destaque com parecer do Relator-Geral pela
aprovação parcial foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. II) Destaque com parecer do Relator-Geral pela rejeição:
1655. Em votação, o destaque foi rejeitado na representação da Câmara dos Deputados. O
destaque não foi apreciado na representação do Senado Federal, conforme o disposto no §
1º do art. 43 do Regimento Comum do Congresso Nacional. Destaque do Deputado Renato
Casagrande: destaque 659, com parecer do Relator-Geral pela aprovação parcial. Em
votação, o destaque com parecer do Relator-Geral pela aprovação parcial foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Destaques do Deputado Rodrigo Maia, por tipo de parecer. I) Destaques com parecer do
Relator-Geral pela aprovação parcial: Destaques 613 e 614. Em votação em bloco, os
destaques, com parecer do Relator-Geral pela aprovação parcial foram aprovados por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. II)
Destaque com parecer do Relator-Geral pela rejeição: o Deputado Rodrigo Maia solicitou ao
Relator-Geral que alterasse o parecer pela rejeição ao destaque 615, de mesmo teor do
destaque 719, de autoria do Deputado Alberto Goldman, que havia sido aprovado
parcialmente. Ao responder à solicitação, o Relator-Geral concordou com a alteração do
parecer e concluiu pela aprovação parcial do referido destaque. Em votação em bloco, o
destaque 615, com alteração do parecer do Relator-Geral pela aprovação parcial, foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Destaque do Deputado Sérgio Miranda: destaque 1859, com parecer do Relator-
Geral pela aprovação integral. Com a palavra, o Deputado Sérgio Miranda ressaltou que o
seu pleito já havia sido acolhido no adendo elaborado pelo Relator-Geral. Em votação, o
destaque com parecer do Relator-Geral pela aprovação integral foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Destaques do Deputado Vander Loubet: destaques 1541 e 1542, com parecer do Relator-
Geral pela rejeição. O Deputado Vander Loubet solicitou informações ao Relator-Geral
acerca de seu parecer. O Relator-Geral prestou os esclarecimentos e manteve o parecer pela
rejeição. Em votação em bloco, os destaques foram rejeitados na representação da Câmara
dos Deputados. Os destaques não foram apreciados na representação do Senado Federal,
conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum do Congresso Nacional. Tendo
em vista a ausência dos autores, foram declarados prejudicados os seguintes destaques: 49
a 54, do Deputado Anivaldo Vale; 1720, do Deputado Roberto Balestra; 1852, do Deputado
Severino Cavalcanti; 459, 933 e 934, do Senador Sibá Machado. Às doze horas e trinta e
oito minutos do mesmo dia, o Presidente anunciou a votação dos destaques referentes a
cancelamentos de dotações. O Presidente declarou prejudicado o destaque 1838, do
Deputado José Borba, em razão da ausência do Autor. Apreciação dos destaques do
Deputado Rafael Guerra: destaques 1870 e 1871, com parecer do Relator-Geral pela
rejeição. O Deputado Rafael Guerra solicitou ao Relator-Geral que alterasse seu parecer.
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Após manifestar-se o Relator do Projeto do Plano Plurianual para o período 2004-2007,
Senador Roberto Saturnino, o Relator-Geral acolheu os destaques do Deputado Rafael
Guerra. Ressaltou que respeitaria o acordo firmado entre os Parlamentares e o Ministério da
Saúde. Em votação, os destaques 1870 e 1871, com parecer alterado do Relator-Geral pela
aprovação integral, foram aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. A seguir, o Relator-Geral anunciou que, por sugestão da
Deputada Laura Carneiro, acolheria emenda para destinar recursos à aquisição de fábrica
para desenvolvimento de remédios pela FIOCRUZ. Destaques do Deputado Alberto
Goldman: destaques 720 a 724, com parecer do Relator-Geral pela rejeição. O Deputado
Alberto Goldman solicitou ao Relator-Geral que alterasse seu parecer aos destaques 720,
721 e 723 e foi atendido. Em votação, os destaques 720, 721 e 723, com parecer alterado do
Relator-Geral pela aprovação integral, foram aprovados por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em seguida, o Presidente
anunciou a votação dos destaques 722 e 724, que foram rejeitados na representação da
Câmara dos Deputados. Os destaques não foram apreciados na representação do Senado
Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum do Congresso Nacional.
Destaques do Deputado Rodrigo Maia: destaques 616 e 617, com parecer do Relator-Geral
pela rejeição. O Deputado Rodrigo Maia solicitou ao Relator-Geral que alterasse seu parecer,
porém não foi atendido em seu pleito. Em votação, os destaques foram rejeitados na
representação da Câmara dos Deputados, contra os votos dos Deputados Rodrigo Maia,
Alberto Goldman, Machado, Professora Raquel Teixeira, Júlio Cesar, Bismarck Maia, Laura
Carneiro, Luiz Carreira, Carlos Nader, José Rocha e Antonio Carlos Mendes Thame. Os
destaques não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o disposto
no § 1º do art. 43 do Regimento Comum do Congresso Nacional. Em seguida, o Presidente
anunciou a apreciação dos destaques com efeito pretendido de inclusão ou aumento de
dotações. Com o acolhimento do Plenário, solicitou ao Deputado Jovair Arantes para
proceder à chamada nominal de modo que os Parlamentares indicassem os destaques para
votação em separado. O Presidente informou, com a concordância do Plenário, que os
parlamentares ausentes não seriam prejudicados em relação aos destaques apresentados.
Ao término da chamada, às treze horas e cinqüenta e sete minutos, o Senador Amir Lando
ressaltou que seriam necessárias providências quanto ao andamento dos trabalhos, uma
vez que a Sessão do Congresso Nacional estava marcada para iniciar às quinze horas. Em
seguida, o Deputado Luiz Couto teceu comentários acerca de erro referente a alocação de
recursos para a Universidade Federal da Paraíba . O Relator-Geral discutiu o assunto. O
Presidente apresentou proposta para votação dos destaques em globo por tipo de parecer,
excluindo aqueles indicados por meio da chamada nominal. Em votação, a proposta foi
aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. A seguir, o Presidente anunciou a apreciação dos destaques em globo, por tipo
de parecer, com exceção dos destaques indicados para votação em separado. I)
Destaques com parecer do Relator-Geral pela aprovação integral: Em votação em bloco, os
destaques com parecer do Relator-Geral pela aprovação integral foram aprovados por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. II)
Destaques com parecer do Relator-Geral pela aprovação parcial: Em votação em bloco, os
destaques com parecer do Relator-Geral pela aprovação parcial foram aprovados por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. III)
Destaques com parecer do Relator-Geral pela rejeição: Em votação em bloco, os destaques
foram rejeitados na representação da Câmara dos Deputados. Os destaques não foram
apreciados na representação do Senado Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do
Regimento Comum do Congresso Nacional. Às quatorze horas e cinco minutos, o Deputado
Pedro Chaves questionou a ordem de apreciação dos destaques restantes. O Presidente
esclareceu que obedeceria a ordem da chamada nominal e anunciou a apreciação dos
destaques indicados pelos autores para votação em separado. Destaques do Senador
Amir Lando, por tipo de parecer. I) Destaque com parecer do Relator-Geral pela aprovação
parcial: 240. II) Destaques com parecer do Relator-Geral pela rejeição: 109 e 419. Após
manifestar-se o Senador Amir Lando, o Relator-Geral deu parecer pela rejeição dos
destaques apresentados. Em votação em bloco, os destaques 109, 240 e 419 foram
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rejeitados na representação da Câmara dos Deputados contra os votos dos Deputados
Rodrigo Maia e de oito parlamentares do bloco de oposição. Não houve apreciação na
representação do Senado Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento
Comum do Congresso Nacional. Destaque 997, do Deputado André Luiz, com parecer do
Relator-Geral pela rejeição. Após manifestar-se o Deputado André Luiz, o Relator-Geral
manteve o parecer. Em votação, o destaque foi rejeitado na representação da Câmara dos
Deputados contra os votos dos Deputados Rodrigo Maia e Laura Carneiro. O destaque não
foi apreciado na representação do Senado Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do
Regimento Comum do Congresso Nacional. Em seguida, o Deputado Bismarck Maia
comunicou a ocorrência de erros referentes à alocação de recursos para o Estado do Ceará.
O Relator-Geral informou que os integrantes do Comitê de Análise de Emendas analisariam
o fato junto às Consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Debateram a matéria o Senador Sérgio Guerra e o Deputado Zé Gerardo. Posteriormente, o
Deputado Bismarck Maia solicitou o remanejamento de recursos do destaque 902 para o
destaque 903. O Relator-Geral concordou em alterar o seu parecer. Em votação, o
remanejamento integral dos recursos constantes do destaque 902 para o destaque 903,
ambos de autoria do Deputado Bismarck Maia, foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado Eduardo
Sciarra, ao apresentar o destaque 1.856, solicitou que o Relator-Geral alterasse o seu
parecer dado pela rejeição. O Relator-Geral concordou em aprovar o destaque desde que
houvesse apoiamento dos Líderes das bancadas estaduais da Região Sul. Em seguida, o
Presidente anunciou a apreciação dos destaques apresentados pelo Deputado Francisco
Dornelles. A Deputada Laura Carneiro apresentou requerimento conjunto assinado por ela
e pelo Deputado Francisco Dornelles, em que solicitavam a transferência dos recursos
constantes do destaque 1.758, de autoria do Deputado Francisco Dornelles, para o destaque
229, de autoria da Deputada Laura Carneiro. A Parlamentar solicitou, ainda, a transferência
da totalidade dos recursos alocados referentes ao destaque 204, de sua autoria, para o
destaque 229. O Relator-Geral concordou em proceder a essas alterações desde que
houvesse apoiamento formal da bancada do Estado Rio de Janeiro. Discutiram a questão os
Deputados João Grandão e Virgílio Guimarães. Posteriormente, o Presidente submeteu as
transferências solicitadas pela Deputada Laura Carneiro ao Plenário. A Deputada Laura
Carneiro solicitou, ainda, mudança no parecer aos destaques 199 e 1.848 e foi atendida
pelo Relator-Geral. Em votação, os destaques 199 e 1.848, bem como o remanejamento
integral dos recursos dos destaques 204 e 1.758 para o destaque 229, foram aprovados por
unanimidade na representação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Destaques
do Senador Geraldo Mesquita Júnior. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou a
transferência da totalidade dos recursos alocados referentes ao destaque 431 para o
destaque 433. O Relator-Geral concordou em alterar o parecer. Em votação, o
remanejamento integral dos recursos constantes do destaque 431 para o destaque 433 foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou, ainda, a transferência da totalidade
dos recursos alocados referentes ao destaque 424 para o destaque 425. O Relator-Geral
manteve o parecer. Em votação, os destaques 424 e 425 foram rejeitados na representação
da Câmara dos Deputados. Os destaques não foram apreciados na representação do Senado
Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum do Congresso Nacional.
Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado propôs que o Relator trabalhasse junto às
Consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para a analisar
os destaques com remanejamento de dotações. Após, o Presidente informou que os
trabalhos prosseguiriam com a votação dos destaques em separado. Ao apresentar os
destaques de sua autoria, o Deputado Helenildo Ribeiro solicitou a transferência de
parcela no valor de R$1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais) dos recursos
constantes do destaque 319 para o destaque 317. O Relator-Geral concordou em alterar o
parecer. Em votação, o remanejamento da parcela de recursos do destaque 319 para o
destaque 317 foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal. Em seguida, o Deputado João Leão solicitou a transferência de
parcela no valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) dos recursos constantes do
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destaque 1.413 para o destaque 1.538, ambos de sua autoria. O Relator-Geral deu parecer
pela aprovação da transferência solicitada. Em votação, o remanejamento da parcela de
recursos do destaque 1.413 para o destaque 1.538 foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Presidente anunciou a
apreciação dos destaques do Senador João Ribeiro, que solicitou o remanejamento integral
dos recursos do destaque 166 para os destaques 211 e 213, da seguinte forma: 1) R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) para o destaque 211 2) R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) para o destaque 213. Em votação, o remanejamento integral de
recursos do destaque 166 para os destaques 211 e 213 foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Senador João Ribeiro
solicitou, ainda, a alteração do parecer aos destaques 214 e 219. O Relator-Geral concordou
em aprovar o destaque 219, porém manteve o parecer pela rejeição ao destaque 214. Em
votação, o destaque 219, foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Em votação, o destaque 214 foi rejeitado na representação
da Câmara dos Deputados. O destaque não foi apreciado na representação do Senado
Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum do Congresso Nacional.
Às quatorze horas e cinqüenta e sete minutos, o Segundo Vice-Presidente, Senador João
Ribeiro, assumiu o exercício da Presidência. O Deputado José Rocha solicitou alteração do
parecer aos destaques 744, 1.512, 1.513, 1.682 e 1.691. O Relator-Geral manteve o parecer
pela rejeição aos destaques 744, 1.512, 1.513 e 1.682. Com relação ao destaque 1.691, o
Deputado José Rocha solicitou recursos no valor de R$1.500.000,00 (hum milhão e
quinhentos mil reais). O Relator-Geral informou que aguardaria um posicionamento do
Comitê de Análise de Emendas. Solicitou ao Deputado Eduardo Sciarra que se reunisse
junto ao Comitê para apreciação da matéria. Posteriormente, a emenda referente ao
destaque 1.691 foi incorporada ao Adendo ao Relatório de Avaliação das Emendas,
apreciado ao final da reunião. Em votação, os destaques 744, 1.512, 1.513 e 1.682 foram
rejeitados na representação da Câmara dos Deputados. Os destaques não foram apreciados
na representação do Senado Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento
Comum do Congresso Nacional. O Deputado Júlio Cesar informou que os destaques 031 e
658 não haviam sido contemplados conforme acordo realizado junto ao Comitê de Análise de
Emendas. Acrescentou que destaque 031 havia recebido parecer pela aprovação parcial no
valor de 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), enquanto o destaque 658 havia
recebido parecer pela rejeição. O Relator-Geral anunciou que aguardaria um
posicionamento do Comitê de Análise de Emendas. Posteriormente, as emendas referentes
aos destaques 031 e 658 foram incorporadas ao Adendo ao Relatório de Avaliação das
Emendas, apreciado ao final da reunião. Às quinze horas e quinze minutos o Senador
Gilberto Mestrinho retomou a condução dos trabalhos. O Deputado Virgílio Guimarães
apresentou requerimento solicitando reconsideração ao destaque 524, relativo à mudança
da modalidade de aplicação 40 para 99 do subtítulo Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentável Local Integrado - Apoio ao Desenvolvimento Integrado e Sustentável em
Municípios do Estado de Minas Gerais, Unidade Orçamentária 53201 - CODEVASF, objeto
da Emenda nº 71140004, da Bancada de Minas Gerais. O Presidente observou que a
matéria não traria alteração financeira no Orçamento, ao tempo em que o Relator-Geral deu
parecer favorável ao requerimento. O Presidente declarou anulada a votação do destaque
524, ocorrida por meio da apreciação dos destaques em globo por tipo de parecer. Em
votação, o destaque 524 foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Em seguida, a Senadora Lúcia Vânia solicitou mudança
no parecer ao destaque 1.657. O Relator-Geral concordou que havia uma diferença entre o
valor acordado com o Comitê de Análise de Emendas e o valor concedido no destaque.
Acrescentou que aguardaria um posicionamento do Comitê. Posteriormente, a emenda
referente ao destaque 1.657 foi incorporada ao Adendo ao Relatório de Avaliação das
Emendas, apreciado ao final da reunião. Em seguida, o Deputado Luiz Carreira solicitou o
remanejamento integral dos recursos do destaque 477 para o destaque 479, tendo sido
atendido pelo Relator-Geral. Em votação, o remanejamento integral dos recursos constantes
do destaque 477 para o destaque 479, foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado Luiz Carreira solicitou, ainda, a
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aprovação dos destaques 471, 1.483 e 1.503. O Relator manteve o seu parecer pela rejeição.
Em votação, os destaques 471, 1.483 e 1.503 foram rejeitados na representação da Câmara
dos Deputados. Os destaques não foram apreciados na representação do Senado Federal,
conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum do Congresso Nacional. Em
seguida, o Deputado Machado solicitou mudança no parecer pela rejeição aos destaques
691 e 692, tendo em vista o acordo realizado junto ao Comitê de Análise de Emendas. O
Relator-Geral, após concordar com a inconsistência do parecer, informou que aguardaria
um posicionamento do Comitê. Posteriormente, as emendas referentes aos destaques 691 e
692 foram incorporadas ao Adendo ao Relatório de Avaliação das Emendas, apreciado ao
final da reunião. O Deputado Pedro Chaves pediu alteração do parecer aos destaques 986,
1.004, 1.025 e 1.680. Solicitou, ainda, retificação do número da emenda referente ao
destaque 1.017, com parecer pela aprovação parcial. Número da emenda constante no texto
do destaque: 71170008. Correção requerida: 71100008. O Relator-Geral manteve o parecer
pela rejeição aos destaques 986, 1.004, 1.025 e 1.680, e acatou a retificação do destaque
1.017. Em votação, o destaque 1.017, retificado, foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em votação, os destaques
986, 1.004, 1.025 e 1.680 foram rejeitados na representação da Câmara dos Deputados. Os
destaques não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o disposto
no § 1º do art. 43 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O Deputado Pedro Novais
solicitou mudança do parecer pela rejeição aos destaques 23 e 29. Fez, ainda, referência aos
destaques 2.068, 2.094, 2.109 e 2.194, do Deputado Virgílio Guimarães, que haviam sido
rejeitados em razão do atendimento de outro destaque de mesmo teor. O Deputado Pedro
Novais argumentou que havia destinação de recursos para os destaques 2.068, 2.094, 2.109
e 2.194, apesar de terem recebido parecer pela prejudicialidade. Acrescentou que havia
conversado sobre o assunto com o Deputado Virgílio Guimarães e, caso a atribuição
indevida de recursos fosse confirmada, uma parcela dos valores poderia ser redistribuída
para o estado do Maranhão. O Relator Geral anunciou que solicitaria às Consultorias da
Câmara dos Deputados e do Senador Federal esclarecimentos sobre a questão.
Posteriormente, o Relator-Geral deu parecer pela rejeição aos destaques apresentados pelo
Deputado Pedro Novais. Em votação em bloco, os destaques 23 e 29 foram rejeitados na
representação da Câmara dos Deputados. Os destaques não foram apreciados na
representação do Senado Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento
Comum do Congresso Nacional. Em seguida, a Deputada Professora Raquel Teixeira
solicitou mudança do parecer pela rejeição aos destaques 761 e 762. O Relator-Geral
manteve o parecer. Em votação em bloco, os destaques foram rejeitados na representação
da Câmara dos Deputados contra os votos dos Deputados Rodrigo Maia e Laura Carneiro.
Os destaques não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o
disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O Deputado
Roberto Balestra solicitou mudança do parecer aos destaques 515, com parecer pela
aprovação parcial, e 531, com parecer pela rejeição. O Relator-Geral informou que
aguardaria um posicionamento do Comitê de Análise de Emendas. O Deputado Rodrigo
Maia solicitou a transferência dos recursos constantes do destaque 1.819, de autoria do
Senador Sérgio Guerra, para o destaque 845, do Deputado Rodrigo Maia. O Parlamentar
acrescentou que o Senador Sérgio Guerra havia concordado com o remanejamento. O
Relator-Geral deu parecer pela aprovação da transferência solicitada. Em votação, o
remanejamento integral dos recursos do destaque 1.819 para o destaque 845 foi aprovado
por unanimidade na representação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O
Presidente anunciou a apreciação dos destaques da Deputada Rose de Freitas, que
solicitou o seguinte remanejamento, conforme entendimentos com o Deputado Renato
Casagrande: recursos do destaque 667 para o destaque 1546, e do destaque 738 para o
destaque 1607. O Relator-Geral sugeriu à Deputada Rose de Freitas que se dirigisse às
Consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para uma
exposição detalhada das mudanças. Após, deu parecer favorável ao remanejamento. Em
votação em bloco, as transferências de recursos solicitadas pela Deputada Rose de Freitas
foram aprovadas por unanimidade na representação da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Em seguida, o Senador Sérgio Guerra informou que os destaques 1.430 e
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1.437 não haviam sido contemplados no Relatório apesar dos entendimentos realizados
junto ao Comitê de Análise de Emendas e ao Relator-Geral. O Deputado Jorge Bittar
informou que aguardaria o pronunciamento do Comitê. Posteriormente, as emendas
referentes aos destaques 1.430 e 1.437 foram incorporadas ao Adendo ao Relatório de
Avaliação das Emendas, apreciado ao final da reunião. O Senador Sibá Machado solicitou a
transferência dos recursos constantes do destaque 443 para o destaque 442. O Relator-
Geral deu parecer pela aprovação da transferência solicitada. Em votação, o remanejamento
integral dos recursos do destaque 443 para o destaque 442 foi aprovado por unanimidade
na representação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado Tadeu
Filippelli teceu comentários acerca dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito
Federal. O Relator-Geral discutiu o assunto. Em seguida , o Deputado Wellington Roberto
solicitou a transferência de parcela no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
dos recursos constantes do destaque 334, de sua autoria para o destaque 1.532, do
Senador Gilberto Mestrinho. O Relator-Geral deu parecer pela aprovação da transferência
solicitada. Em votação, o remanejamento da parcela de recursos do destaque 334 para o
destaque 1.532 foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. O Deputado Wellington Roberto solicitou, ainda, aprovação
dos seguintes destaques, por tipo de parecer. 1) Destaques 228 e 257, pela aprovação
parcial; 2) Destaque 316, pela rejeição. O Relator deu parecer contrário aos destaques. Em
votação em bloco, os destaques 228, 257 e 316 foram rejeitados na representação da
Câmara dos Deputados. Não houve apreciação na representação do Senado Federal,
conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento Comum do Congresso Nacional. Às
dezesseis horas e vinte minutos, O Deputado Waldemir Moka solicitou mudança do
parecer pela rejeição aos destaques 241, 242, 243, 244 e 245. O Relator-Geral manteve o
parecer. Em votação em bloco, os destaques foram rejeitados na representação da Câmara
dos Deputados contra o voto do Deputado Waldemir Moka. Os destaques não foram
apreciados na representação do Senado Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do
Regimento Comum do Congresso Nacional. Em seguida, o Deputado Walter Pinheiro
solicitou a transferência de parcela no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil
reais) dos recursos constantes do destaque 847 para o destaque 842. O Relator-Geral deu
parecer pela aprovação da transferência solicitada. Em votação, o remanejamento da parcela
de recursos do destaque 847 para o destaque 842 foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado Wasny de
Roure solicitou mudança do parecer pela rejeição aos destaques 832, 833 e 835. O Relator-
Geral manteve o parecer. Em votação em bloco, os destaques foram rejeitados na
representação da Câmara dos Deputados. Os destaques não foram apreciados na
representação do Senado Federal, conforme o disposto no § 1º do art. 43 do Regimento
Comum do Congresso Nacional. O Deputado Wilson Santiago solicitou a transferência dos
recursos constantes do destaque 256, do Deputado Wellington Roberto para o destaque
222, do Deputado Wilson Santiago. O Relator-Geral deu parecer pela aprovação da
transferência solicitada. Em votação, o remanejamento integral dos recursos do destaque
256 para o destaque 222 foi aprovado por unanimidade na representação da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. O Deputado Zé Gerardo referiu-se à ocorrência de erros
relativos ao destaque 805, de sua autoria, e ao destaque 900, do Deputado Bismarck Maia,
ambos relacionados à alocação de recursos para o Estado do Ceará. O Relator-Geral
informou aguardaria o posicionamento do Comitê de Análise de Emendas. Posteriormente,
as emendas referentes aos destaques 805 e 900 foram incorporadas ao Adendo ao Relatório
de Avaliação das Emendas, apreciado ao final da reunião. Às dezesseis horas e trinta e nove
minutos, o Deputado Claudio Cajado anunciou que o Comitê de Emendas havia finalizado a
confecção do Adendo ao Relatório de Avaliação de Emendas com as alterações sugeridas
para a recomposição dos Estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Goiás, Piauí e Sergipe. O
Relator-Geral apresentou o Adendo ao Relatório de avaliação das emendas. Informou que
em razão de falha técnica na emissão do relatório e dos destaques apresentados por autor,
número e resumo daquela data, além do atraso decorrente da emissão de destaques
alterados, o Comitê de Emendas não havia tido o tempo necessário para a correta
verificação da implantação dos dados das decisões do Relator-Geral. Da necessária
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conferência dessas informações, haviam decorrido as alterações seguintes: bancada da
Bahia, Emenda nº 71060010, 1,5 milhão de reais; bancada do Ceará, Emenda nº 7107001,
187 mil e 500 reais; bancada do Ceará, Emenda nº 71070013, 450 mil reais; bancada de
Pernambuco, Emenda nº 71180005, 2 milhões de reais; bancada de Pernambuco, Emenda
nº 71180012, 2 milhões de reais; bancada de Goiás, Emenda nº 71100014, 2 milhões de
reais; bancada de Goiás, Emenda nº 7110017, 1 milhão de reais; bancada do Piauí, Emenda
nº 71190016, 1 milhão de reais; bancada do Piauí, Emenda nº 71190006, 2 milhões e 250
mil reais; bancada de Sergipe, Emenda nº 71270018, 750 mil reais; bancada de Sergipe,
Emenda nº 71270006, 4 milhões de reais. Total da lista de erros e omissões 17 milhões e
137 mil e 500 reais. Em seguida, os Deputados Rodrigo Maia, Laura Carneiro e Pedro
Novais solicitaram esclarecimentos ao Presidente e foram atendidos. O Presidente colocou a
matéria em votação. O Adendo ao Relatório de Avaliação de Emendas foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
ENCERRAMENTO: O Presidente solicitou aos membros que se encaminhassem à Sessão
Plenária do Congresso Nacional para a apreciação final da Proposta Orçamentária para
2004. Agradeceu o empenho dos parlamentares, dos relatores setoriais e do Relator-Geral.
Em seguida, às dezesseis horas e cinqüenta e três minutos, encerrou os trabalhos. Para
constar, eu Myrna Lopes Pereira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após a sua
aprovação, será assinada pelo Presidente e encaminhada para publicação no Diário do
Congresso Nacional – Sessão Conjunta. Os trabalhos foram gravados e, após traduzidos,
integrarão esta Ata. Senador Gilberto Mestrinho. Presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


