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Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Primeira Sessão Legislativa Extraordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO MISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,

REALIZADA NOS DIAS 22 E 24 DE JULHO DE 2003.

Aos vinte e dois e vinte e quatro dias do mês de  julho do ano de dois mil e três, reuniu-se
ordinariamente  a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no
plenário 02, do Anexo II da Câmara dos Deputados, para apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 02 e 03/2003, da Primeira Sessão Legislativa Extraordinária do
Congresso Nacional. Nesse período, foi registrado o comparecimento dos membros: -
Deputados titulares: Anivaldo Vale, Antonio Carlos Mendes Thame, Ary Vanazzi, Carlito
Merss, Cézar Silvestri, Claudio Cajado, Dr. Evilásio, Dr. Rosinha, Edson Ezequiel, Eduardo
Sciarra, Eduardo Seabra, Elaine Costa, Félix Mendonça, Geraldo Resende, Gilberto Kassab,
Gilberto Nascimento, Gilmar Machado, Helenildo Ribeiro, Humberto Michiles, Jackson
Barreto, João Grandão, José Carlos Elias, José Chaves, José Rocha, Júlio Cesar, Lael
Varella, Machado, Márcio Reinaldo Moreira, Mário Heringer, Mauro Lopes, Milton Monti,
Nelson Meurer, Pedro Chaves, Pedro Novais, Professora Raquel Teixeira, Rafael Guerra,
Renato Casagrande, Ricardo Barros, Rose de Freitas, Vignatti, Virgílio Guimarães, Wasny de
Roure e Zé Gerardo; Senadores titulares: César Borges, Delcídio Amaral, Duciomar Costa,
Efraim Morais, Fernando Bezerra, Geraldo Mesquita Júnior, Hélio Costa, Jonas Pinheiro,
Leomar Quintanilha, Luiz Otávio, Magno Malta, Mozarildo Cavalcanti, Roberto Saturnino,
Sérgio Cabral e Sérgio Guerra; - Deputados suplentes: Almir Moura, André Luiz, André
Zacharow, Athos Avelino, Carlos Nader, Eduardo Cunha, Gonzaga Patriota, Ildeu Araújo,
João Almeida, João Batista, Josué Bengtson, Laura Carneiro, Leonardo Monteiro, Leonardo
Vilela, Luiz Carreira, Manato, Marcelino Fraga, Marcos Abramo, Neuton Lima, Paulo Afonso,
Pedro Fernandes, Rogério Teófilo, Ronaldo Dimas, Silas Brasileiro, Waldemir Moka,
Welinton Fagundes e Zezéu Ribeiro; - Senadores suplentes: Aelton Freitas, Amir Lando,
Ana Júlia Carepa, Augusto Botelho, Leonel Pavan, Serys Slhessarenko, Sibá Machado e
Valdir Raupp. Registrou-se a presença do Parlamentar não-membro, Deputado Coriolano
Sales. O Deputado  Wellington Roberto justificou ausência. Foi registrada a ausência dos
membros: - Deputados titulares: Amauri Robledo Gasques, Arnon Bezerra, Carlos Melles,
Dr. Hélio, Herculano Anghinetti, João Leão, João Magno, Jorge Bittar, José Borba, José
Priante, Leonardo Mattos, Nárcio Rodrigues, Olavo Calheiros, Osvaldo Coêlho, Pauderney
Avelino, Paulo Bernardo, Roberto Balestra e Sérgio Miranda ; - Senadores titulares: Álvaro
Dias, Gilberto Mestrinho, Heloísa Helena, João Ribeiro, Lúcia Vânia, Reginaldo Duarte e
Romero Jucá. ABERTURA: Havendo número regimental, o Terceiro Vice-Presidente  no
exercício da Presidência, Deputado Antônio Carlos Mendes Thame, declarou aberta a
reunião, às quinze horas e trinta e quatro minutos do dia vinte e dois de julho. Em seguida,
o Presidente em exercício anunciou a apreciação das Atas das seguintes reuniões: 10ª
Reunião Ordinária, realizada nos dias 24, 25 e 26/06/2003 e da 1ª Reunião Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa Extraordinária do Congresso Nacional, realizada  nos dias 08 e
10/07/2003. Foi dispensada a leitura das Atas. Não houve debate. O Presidente em
exercício declarou as Atas aprovadas, conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 9º do
Regulamento Interno da Comissão. AVISOS: O Presidente em exercício comunicou que havia
sido criado em 26/06/2003 o Grupo de Trabalho designado para discutir o
contingenciamento de recursos orçamentários destinados às agências reguladoras.
Coordenador: Deputado Antônio Carlos Mendes Thame (PSDB/SP). Membros: Deputados
Roberto Balestra, do PP/GO, Ricardo Barros, do PP/PR, e o Senador Augusto Botelho, do
PDT/RR. EXPEDIENTE: O Presidente em exercício leu os seguintes expedientes.
Correspondência interna recebida: Ofício nº 106, de 1º de julho, da Deputada Ann Pontes e
apoiado pelos Deputados Michel Temer, Jáder Barbalho, Eliseu Padilha e Eunício Oliveira,
que encaminha cópia do Relatório apresentado ao Aviso nº 81/2002-CN, cujo relator é o
Deputado Olavo Calheiros, e solicita sua apreciação no período de convocação
extraordinária do Congresso Nacional. O Presidente em exercício informou que a matéria
constava da pauta da reunião. - Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões
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da Comissão: antes da passar à leitura dos expedientes encaminhando justificativa de falta
às reuniões da Comissão, o Presidente  em exercício comunicou aos membros que a
Secretari a-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não encaminham
à Comissão as justificativas de falta dos parlamentares. É necessário que a autorização
proveniente da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal
seja anexada ao expediente de justificativa de falta a ser entregue na Secretaria da
Comissão. 1) Ofício nº 85, de 24 de junho, do Deputado Ricardo Barros, justificando
ausências nos dias 27 de março, 16 de abril, 07 a 14, 22 e 29 de maio, e de 02 a 06 de
junho por estar em viagem de missão oficial. O Presidente em exercício informou que a
solicitação foi deferida excepcionalmente. 2) Ofício nº 312, de 25 de junho, do gabinete do
Senador Mozarildo Cavalcanti, justificando ausência nos dias 24 a 26 de junho para
atendimento a compromissos político-partidários. 3) Ofício nº 150, de 25 de junho, do
Deputado Leonardo Moura Vilela, justificando ausência no dia 25 de junho por participar de
solenidade em Goiânia. 4) Ofício nº 438, de 27 de junho, do Senador Magno Malta,
justificando ausência nos dias 22, 24 e 29 de abril, e 06 e 20 de maio, para atendimento a
compromissos político-partidários. O Presidente em exercício informou que a solicitação foi
deferida excepcionalmente. 5) Ofício nº 67, de 1º de julho, do Deputado Machado,
justificando ausência nos dias 24 26 de junho para atendimento a compromissos político-
partidários. 6) Expediente nº 103, de 02 de julho, do Deputado João Correia, justificando
ausência nos dias 23 a 27 de junho, por estar participando de palestra. 7) Ofícios nºs 177,
de 02 de julho, do Senador Sérgio Guerra, justificando ausência no dia 08 de julho para
atendimento a compromissos político-partidários. 8) Ofício nº 125, de 07 de julho, do
Deputado Félix Mendonça, justificando ausência nos dias 24 a 26 de junho, em virtude de
afastamento para missão oficial. 9) Ofício nº 60, de 07 de julho, do gabinete do Deputado
Ary Vanazzi, justificando ausência nos dias 23 a 27 de junho, conforme atestado de licença
para tratamento de saúde apresentado. 10) Ofício nº 202, de 08 de julho, do gabinete do
Senador Delcídio Amaral, justificando ausência no dia 08 de julho, conforme atestado de
licença para tratamento de saúde apresentado. 11) Ofício nº 365, de 08 de julho, do
Deputado Milton Monti, justificando ausência às reuniões dos 16 e 24 de junho. 12) Ofício
nº 249, de 09 de julho, do Senador Sérgio Cabral justificando ausência à reunião do dia 10
de julho, para atendimento a compromissos político-partidários. 13) Ofício nº 93, de 10 de
julho, do gabinete da Senadora Serys Slhessarenko, justificando ausência no período de 13
a 18 de julho. 14) Ofício nº 176/2003, de 10 de julho, do Deputado Leonardo Moura Vilela,
justificando ausência à reunião do dia 10 de julho, para atendimento a compromissos
político-partidários. - Expediente encaminhando indicação para o Colegiado de
Representantes das Lideranças na Comissão: - Ofício nº 693, de 1º de julho, do Deputado
José Carlos Aleluia, indicando o Deputado Machado como representante do PFL.
Correspondência externa recebida: Ofício nº 558, de 02 de julho, da Secretaria de Controle
Externo do Estado de Goiás, do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do
Acórdão nº 720/2003, sobre as obras de construção de trechos ferroviários no Corredor
Araguaia-Tocantins-Imperatriz (MA) – Senador Canedo (GO) – Ferrovia Norte Sul. -
Avisos/SGS, de 18 de junho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo: 1) Aviso nº 1.115 (Acórdão nº 712/2003): auditoria
realizada nas obras de construção da rodovia BR-163/MT, entre o entroncamento da
rodovia MT-320 e a divisa dos Estados de Mato Grosso e Pará. 2) Aviso nº 1.117 (Acórdão nº
713/2003): auditoria realizada nas obras de construção de barragens na Bacia do Rio
Poxim, no Estado de Sergipe. 3) Aviso nº 1.119 (Acórdão nº 714/2003): auditoria realizada
nas obras de construção Ponte Aracaju/Barra dos Coqueiros, no Estado de Sergipe. 4) Aviso
nº 1.120 (Acórdão nº 718/2003): auditoria realizada nas obras de adequação de trechos
rodoviários no Corredor Nordeste – BR-304/RN – adequação do trecho Parnamirim –
Macaíba (duplicação com restauração). 5) Aviso nº 1.122 (Acórdão nº 719/2003): auditoria
nas obras de adequação de trechos rodoviários no corredor Araguaia-Tocantins – BR-
080/GO – Padre Bernardo – Uruaçu – São Miguel do Araguaia. 6) Aviso nº 1.123 (Acórdão
nº 720/2003): auditoria realizada nas obras de construção de trechos ferroviários no
Corredor Araguaia-Tocantins – Imperatriz (MA) – Senador Canedo (GO) – Ferrovia Norte-Sul.
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7) Avisos nº 1.125 e 1.127 (Acórdãos nºs 723 e 724/2003, respectivamente): auditoria nas
obras de modernização e recuperação da infra-estrutura física das Instituições Federais de
Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino no Estado da Bahia. 8) Aviso nº 1.128 (Acórdão
nº 725/2003): auditoria nas obras de ampliação da capacidade da Usina Hidrelétrica de
Coaracy Nunes no Estado do Amapá. 9) Aviso nº 1.135 (Acórdão nº 728/2003): auditoria
nas obras da 2ª fase da duplicação da Adutora São Francisco. 10) Aviso nº 1.139 (Acórdão
nº 717/2003): auditoria nas obras de construção da Rodovia do Contorno de Volta Redonda.
- Aviso/SGS, de 18 de junho, do Tribunal de Contas da União, remetido à Secretaria-Geral
da Mesa do Senado Federal para autuação e posterior encaminhamento à Comissão na
forma de Aviso do Congresso Nacional (AVN): 1) Aviso nº 1.132 (Acórdão nº 727/2003):
auditoria nas obras de  infra-estrutura da adutora do Italuís no Estado do Maranhão. 2)
Aviso nº 950-GP, de 25 de junho (Acórdão nº 130): acompanhamento do relatório de gestão
fiscal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal relativo ao 2º quadrimestre de 2002. -
Avisos/SGS, de 25 de junho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo: 1) Aviso nº 1.282 (Acórdão nº 748/2003): auditoria
realizada nas obras de construção da Barragem Poço do Magro no município de Guanambi –
Bahia. 2) Aviso nº 1.283 (Acórdão nº 749/2003): auditoria realizada nas obras de
implantação do Sistema de Trens Urbanos no Estado de S.Paulo – Linha 2, da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos. 3) Aviso nº 1.285 (Acórdão nº 750/2003): inspeção realizada
nas obras de implantação de projetos de irrigação em Serra Talhada no Estado de
Pernambuco, em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 68/2002-CN. 4) Aviso nº 1.295
(Acórdão nº 754/2003): auditoria realizada nas obras de adequação de Anéis Rodoviários na
BR-381 no Estado de Minas Gerais – em Belo Horizonte. 5) Aviso nº 1.296 (Acórdão nº
755/2003): auditoria realizada nas obras de adequação de Trechos Rodoviários no Corredor
Araguaia-Tocantins – BR-316/PA – Adequação do Trecho Entroncamento KM 0 – Santa
Maria – Divisa PA/MA (duplicação com restauração). 6) Aviso nº 1.297 (Acórdão nº
756/2003): auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários no Corredor
Sudoeste – BR – 158/MS – Três Lagoas – Selviria. 7) Aviso nº 1.299 (Acórdão nº 759/2003):
auditoria realizada nas obras de conservação preventiva, rotineira e emergencial de rodovias
no Estado do Amazonas. 8) Aviso nº 1.300 (Acórdão nº 760/2003): auditoria realizada nas
obras de recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes,
no Estado do Amapá. 9) Aviso nº 1.301 (Acórdão nº 761/2003): auditoria realizada nas
obras de construção da Via Expressa Sul, que liga o centro de Florianópolis à região sul da
ilha e ao Aeroporto Hercílio Luz. 10) Aviso nº 1.305 (Acórdão nº 763/2003): auditoria
realizada nas obras e serviços de implantação de contorno ferroviário no Município de
Campo Belo/Minas Gerais. 11) Aviso nº 1.307 (Acórdão nº 764/2003): auditoria realizada
nas obras de construção de trechos rodoviários no Corredor São Francisco BR-135/MG –
Itacarambi – Manga – Montalvânia – Divisa MG/BA. 12) Aviso nº 1.308 (Acórdão nº
765/2003): auditoria realizada nas obras relativas à modernização e recuperação da infra-
estrutura física das instituições federais de ensino superior e dos hospitais de ensino –
construção do Instituto da Criança e do Adolescente da FUB/HUB. 13) Aviso nº 1.310
(Acórdão nº 766/2003): auditoria realizada nas obras de ampliação e reconstrução da infra-
estrutura portuária do Porto de Paranaguá, no Paraná. 14) Aviso nº 1.311 (Acórdão nº
768/2003): auditoria realizada nas obras de interligação das redes coletoras de esgoto dos
bairros do Trapiche da Barra, Coréia e Prado do município de Maceió (bacia sudoeste). 15)
Aviso nº 1.323 (Acórdão nº 758/2003): inspeção nas obras de construção de trechos
rodoviários Araguaia-Tocantins – BR-070/GO – Cocalzinho – Aragarças. - Avisos/SGS, de
25 de junho, do Tribunal de Contas da União, remetidos à Secretaria-Geral da Mesa do
Senado Federal para autuação e posterior encaminhamento à Comissão na forma de Aviso
do Congresso Nacional (AVN): 1) Aviso nº 1.286 (Acórdão nº 751/2003): auditoria realizada
nas obras de construção e recuperação de infra-estrutura hídrica da Adutora do Oeste no
Estado de Pernambuco, em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 66/2002-CN. 2) Aviso nº
1.287 (Acórdão nº 752/2003): auditoria realizada nas obras de construção do Terminal de
Contêineres no Cais do Caju, no Rio de Janeiro. 3) Aviso nº 1.294 (Acórdão nº 753/2003):
auditoria realizada nas obras de construção de implantação do sistema de Trens Urbanos de
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Belo Horizonte/Minas Gerais, referente à Linha 1 do metrô, trecho São Gabriel – Via Norte.
4) Aviso nº 1.302 (Acórdão nº 762/2003): auditoria realizada nas obras de adequação de
trechos rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins (obras e serviços de terraplanagem,
pavimentação, obras de artes correntes e especiais e serviços complementares na BR-
080/GO, trecho Padre Bernardo – Uruaçu – São Miguel do Araguaia – Luiz Alves. 5) Aviso nº
1.320 (Acórdão nº 757/2003): auditoria realizada nas obras de construção de trechos
rodoviários na BR-364, no Estado do Mato Grosso/ Diamantino Sapezal/Comodoro. -
Avisos/SGS, de 02 de julho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Valmir Campelo: 1) Aviso nº 1.343 (Acórdão nº 788/2003): auditoria nas obras de
implantação do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte – MG -Trecho Calafate –
Barreiro. 2) Aviso nº 1.344 (Acórdão nº 789/2003): auditoria nas obras de adequação de
trechos rodoviários na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro – Santa Cruz – Itacurussá
(acesso a Sepetiba). 3) Aviso nº 1.348 (Acórdão nº 791/2003): auditoria nas obras de
adequação de trechos rodoviários na BR-116 no Estado do Paraná – Divisa SP/PR – Km
42,7. 4) Aviso nº 1.350 (Acórdão nº 792/2003): auditoria nas obras de construção de
trechos rodoviários no Corredor Leste – BR-146/MG, Patos de Minas – Araxá – Divisa dos
Estados de Minas Gerais e São Paulo. 5) Aviso nº 1.351 (Acórdão nº 794/2003): auditoria
nas obras de construção de trechos rodoviários no Corredor São Francisco – BR-418/BA –
construção do trecho Entroncamento BR-101 – Caravelas. 6) Aviso nº 1.352 (Acórdão nº
795/2003): auditoria nas obras de construção de pontes no Corredor Sudoeste – ponte
sobre o Rio Paraná entre Paulicéia/SP e Brasilândia/MS. 7) Aviso nº 1.353 (Acórdão nº
799/2003): auditoria na execução das obras e serviços da Adutora do Agreste Alagoano. 8)
Aviso nº 1.372 (Acórdão nº 796/2003): auditoria nas obras de implantação do sistema de
transmissão no Amapá. - Avisos/SGS, de 02 de julho, do Tribunal de Contas da União,
remetidos à Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal para autuação e posterior
encaminhamento à Comissão na forma de Aviso do Congresso Nacional (AVN): 1) Aviso nº
1.346 (Acórdão nº 790/2003): auditoria nas obras de conservação preventiva, rotineira e
emergencial de rodovias – no Estado do Mato Grosso. 2) Aviso nº 1.354 (Acórdão nº
800/2003): auditoria nas obras de construção de ponte sobre o Rio Poti, em Teresina/Piauí.
3) Aviso nº 1.359 (Acórdão nº 805/2003): auditoria nas obras de modernização da infra-
estrutura aeroportuária/construção do Aeroporto de Palmas no Estado de Tocantins. 4)
Aviso nº 1.362 (Acórdão nº 804/2003): auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins – BR-230/TO – Divisa MA/TO – Divisa TO/PA.
5) Aviso nº 1.368 (Acórdão nº 793/2003): auditoria nas obras de adequação de rodovias
federais – contornos rodoviários federais no Estado de Goiás. - Avisos/SGS, de 09 de julho,
encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Valmir Campelo: 1)
Aviso nº 1.410 (Acórdão nº 834/2003): auditoria nas obras de construção do Edifício Anexo
da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. 2) Aviso nº 1.412 (Acórdão nº
835/2003): auditoria nas obras de construção, implantação e ampliação de sistemas de
coletas de tratamento de esgotos – conclusão de obras de coletor-tronco, no Estado de São
Paulo. 3) Aviso nº 1.413 (Acórdão nº 838/2003): auditoria nas obras de dragagem de
aprofundamento do canal de acesso aos portos do Rio de Janeiro e Niterói, no Estado do Rio
Janeiro. 4) Aviso nº 1.414 (Acórdão nº 839/2003): auditoria nas obras de adequação de
trechos rodoviários na BR-050 no Estado de Minas Gerais – Divisa GO/MG – Divisa MG/SP.
5) Aviso nº 1.415 (Acórdão nº 840/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários no Corredor Leste – BR-101/RJ – Rio Bonito – Entroncamento BR-356
(Itaperuna – São João da Barra) – Divisa RJ/ES. 6) Aviso nº 1.416 (Acórdão nº 841/2003):
auditoria nas obras de manutenção na BR-493/RJ Entroncamento BR-101 (Manilha) –
Entroncamento BR-040/116 – subtrecho; Entroncamento BR-101 (Manilha) –
Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) – extensão de 26 Km, no Estado do Rio de
Janeiro. 7) Aviso nº 1.420 (Acórdão nº 843/2003): auditoria nas obras de eliminação de
pontos críticos na BR-262 (Martins Soares e Manhumirim), BR-040 e BR-499 (Santos
Dumont), no Estado de Minas Gerais. 8) Aviso nº 1.423 (Acórdão nº 845/2003): auditoria
nas obras de restauração na BR-365 (Entroncamento 122/135/251 – Montes Claros e
Entroncamento MG-161, e da BR-116, Km 148 ao 202,2), no Estado de Minas Gerais. 9)
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Aviso nº 1.424 (Acórdão nº 847/2003): auditoria nas obras de implantação de ciclo
combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz no Estado do Rio de Janeiro. 10) Aviso nº
1.426 (Acórdão nº 848/2003): auditoria nas obras de  ampliação da capacidade do Parque de
Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas. 11) Aviso nº 1.427 (Acórdão
nº 849/2003): auditoria nas obras de modernização e recuperação da infra-estrutura física
das instituições federais de ensino superior e dos hospitais de ensino do Estado do Rio de
Janeiro. 12) Aviso nº 1.429 (Acórdão nº 850/2003): auditoria realizada em instituições
estaduais de ensino superior do Paraná. 13) Aviso nº 1.430 (Acórdão nº 851/2003):
auditoria operacional de convênios firmados no âmbito do Plano Nacional de Qualificação do
Trabalhador (PLANFOR). 14) Aviso nº 1.435 (Acórdão nº 855/2003): auditoria nas obras de
construção de trechos rodoviários na BR-156 – Ferreira Gomes – Oiapoque (Fronteira com a
Guiana Francesa), no Estado do Amapá. 15) Aviso nº 1.436 (Acórdão nº 856/2003):
auditoria nas obras de construção no edifício-sede da Superintendência Regional da Polícia
Federal do Paraná, na cidade de Curitiba. 16) Aviso nº 1.437 (Acórdão nº 857/2003):
auditoria nas obras de implantação e modernização de espaços culturais – implantação de
espaço cultural – complexo cultural da República em Brasília, Distrito Federal. 17) Aviso nº
1.452 (Acórdão nº 852/2003): auditoria nas obras de implantação do sistema metroviário da
região metropolitana de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. 18) Aviso nº 1.457
(Acórdão nº 859/2003): auditoria nas obras de construção de complexo agro-industrial de
armazenamento e beneficiamento de grãos entre a SUFRAMA e o Governo do Estado de
Roraima. 19) Aviso nº 1.459 (Acórdão nº 861/2003): auditoria nas obras de construção da
Barragem do Córrego João Leite, no Estado de Goiás. - Avisos/SGS, de 09 de julho, do
Tribunal de Contas da União, remetidos à Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal para
autuação e posterior encaminhamento à Comissão na forma de Aviso do Congresso Nacional
(AVN): 1) Aviso nº 1.407 (Acórdão nº 833/2003): auditoria nas obras de instalação do
perímetro de irrigação Tabuleiro de Russas no Estado do Ceará. 2) Aviso nº 1.418 (Acórdão
nº 842/2003): auditoria nas obras de construção de trechos rodoviários no Corredor Leste –
BR-101 até o entroncamento das BR-040, BR-116 e BR-101 (BR-493). 3) Aviso nº 1.422
(Acórdão nº 844/2003): auditoria nas obras complementares no cais de Capuaba no Estado
do Espírito Santo. 4) Aviso nº 1.434 (Acórdão nº 854/2003): auditoria nas obras de
construção, ampliação, reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado do
Mato Grosso. 5) Aviso nº 1.439 (Acórdão nº 863/2003): auditoria nas obras de reforma de
prédios da Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal no Distrito
Federal. 6) Aviso nº 1.441 (Acórdão nº 862/2003): auditoria nas obras de implantação de
projetos de irrigação – projeto Flores de Goiás. 7) Aviso nº 1.443 (Acórdão nº 866/2003):
auditoria nas obras no Porto de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. 8) Aviso nº 1.454
(Acórdão nº 846/2003): auditoria nas obras de adequação de acessos rodoviários no
Corredor Leste – BR-262/ES, em Vitória no Espírito Santo. 9) Aviso nº 1.468 (Acórdão nº
860/2003): auditoria nas obras de construção de estrada de rodagem integrante do
Corredor Fronteira Norte – Trecho Brasiléia – Assis Brasil da BR-317/AC. - Precatórios
judiciários de responsabilidade do INSS a serem incluídos na proposta orçamentária para
2004, conforme o art. 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004, referentes aos
Tribunais de Justiça dos seguintes Estados: Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo. - Relatório
de Gestão Fiscal encaminhado em cumprimento ao § 2º do art. 55 da Lei de
Responsabilidade Fiscal: Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará. ORDEM DO DIA: O
Senador Efraim Morais encaminhou à mesa requerimento para inclusão na pauta do
Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 10/2003-CN. Não houve debate. Em seguida, o
Presidente em exercício anunciou a votação do requerimento, que foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O
Deputado Carlito Merss apresentou requerimento de inversão na apreciação das Pautas, no
sentido de que o Item 01 da Pauta nº 03 fosse apreciado inicialmente. O Senador Hélio
Costa solicitou que o Item 15 da Pauta nº 02 fosse apreciado inicialmente ao tempo em que
o Deputado César Borges solicitou que o Item 01 da Pauta nº 02 permanecesse como
primeiro. De forma consensual, o Presidente em exercício apresentou proposta no sentido
de que o Item 01 da Pauta nº 02 permanecesse como primeiro a ser apreciado, em seguida,



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

6

daria-se a apreciação do Item 01 da Pauta nº 03 e, após, o Item 15 da Pauta nº 02 seria
apreciado. O Plenário assentiu. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. PAUTA Nº 02. I) Apreciação
dos Relatórios apresentados aos seguintes Projetos: Item 01 - Projeto de Lei nº 03/2003-
CN, que ” Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito especial
no valor de R$ 4.078.834,00 (quatro milhões, setenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro
reais), para os fins que especifica”. Relator: Senador César Borges. Não foram apresentadas
emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. O relator fez a apresentação. Não houve
debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. PAUTA Nº 03. Item 01 - Projeto de Lei nº
12/2003-CN, que ”Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor
de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor global de R$
604.926.830,00 (seiscentos e quatro milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e
trinta reais), para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente”. Relator:
Deputado José Borba. Não foram apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do
Projeto. Em virtude da ausência do relator, o Deputado Carlito Merss fez a leitura do voto.
Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. PAUTA Nº 02. Item 15 -
Ofício nº 11/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Balancete Patrimonial e a
Demonstração do Resultado daquele Banco Central referente ao 1º trimestre de 2003,
conforme determina o artigo 95 da Lei 10524, de 25 de julho de 2002 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2003)”. Relator: Senador Hélio Costa. Voto: Pelo arquivamento da
matéria. O relator fez a apresentação do Relatório. Não houve debate. Em votação, o
Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Em seguida, o Presidente em exercício retomou a apreciação da PAUTA Nº
02. Item 02 - Projeto de Lei nº 04/2003-CN, que ”Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário, crédito suplementar no valor global de 22.259.462 (vinte dois milhões, duzentos
e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), para reforço de dotações
consignadas na Lei Orçamentária vigente”. Relator: Senador Geraldo Mesquita Júnior. Não
foram apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. O relator fez a
apresentação do Relatório. Iniciado o debate, o Deputado Dr. Rosinha discutiu
favoravelmente e o Deputado André Luiz, contra. Em votação, o Relatório foi aprovado
contra os votos dos Deputados André Luiz, Dr. Rosinha e Mauro Lopes , na representação
da Câmara dos Deputados e, por unanimidade, na representação do Senado Federal. O
Senador Aelton Freitas apresentou requerimento no sentido de  incluir na pauta o Relatório
apresentado ao Projeto de Lei nº 10/2003-CN. Em votação, o requerimento de inclusão foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 10/2003-CN, que ”Abre
ao Orçamento Fiscal da  União, em favor dos Ministérios da Defesa e da Justiça, crédito
suplementar no valor global de R$ 190.557.415,00 (cento e noventa milhões, quinhentos e
cinqüenta e sete mil, quatrocentos e quinze reais), para reforço de dotações consignadas na
Lei Orçamentária vigente”. Relator: Senador Efraim Morais. Não foram apresentadas
emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. Em virtude da ausência do relator, o
Senador Aelton Freitas fez a leitura do Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório
foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Em seguida, a Deputada Rose de Freitas, na qualidade de parlamentar do PSDB,
apresentou questão de ordem acerca da proporcionalidade partidária para distribuição de
matérias aos relatores. Comentaram o assunto o Senador Magno Malta, como Líder do PL
no Senado Federal, e o Deputado André Luiz, do PMDB. O Presidente em exercício informou
que as solicitações seriam encaminhadas ao Presidente da Comissão, Senador Gilberto
Mestrinho. O Presidente em exercício informou que havia na pauta Relatórios cujas
matérias eram de caráter terminativo na Comissão, conforme estabelecido no art. 86, § 1º,
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003. Informou, ainda, que haveria necessidade de
votação nominal em cada Casa, em cumprimento ao disposto no artigo 109 do Regimento
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Interno do Senado Federal. Nesse sentido, o Plenário assentiu que a apreciação dessas
matérias fosse adiada. Comentaram o assunto os Senadores Duciomar Costa e Jonas
Pinheiro. O Deputado Carlito Merss solicitou o adiamento da apreciação do Item 09 da
Pauta nº 02 e foi atendido. O Senador Amir Lando, na qualidade de Líder do Governo no
Congresso Nacional, informou da possibilidade de realização de sessão no Plenário do
Congresso Nacional no dia seguinte para apreciação do projeto de alteração da Resolução nº
01/2001-CN sobre as matérias de caráter terminativo na Comissão. Tendo adentrado no
recinto naquele momento, o Deputado João Almeida solicitou esclarecimentos sobre o
assunto e foi atendido. O Presidente  em exercício propôs que fosse seguida a ordem da
pauta, excluindo-se as matérias de caráter terminativo e houve concordância no Plenário. O
Deputado André Luiz solicitou a apreciação inicial do Item 17 da Pauta nº 02. O Senador
Amir Lando discutiu o assunto. A solicitação do Deputado André Luiz foi submetida ao
Plenário, que foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal. Item 17 - Requerimento nº 11/2003, que “Solicita seja convidado o
Diretor financeiro da Petróleo Brasileiro S/A- PETROBRÁS, Dr. José Sérgio Gabrielli, a
comparecer a esta Comissão Mista para prestar esclarecimentos sobre a redefinição de
prioridades de investimentos das empresas do Grupo PETROBRÁS, objeto dos Projetos de
Lei de Abertura de Créditos Adicionais de números 05 e 06, ambos de 2003”. Autor:
Senador Amir Lando. O Senador Amir Lando procedeu à apresentação do Requerimento.
Debateram o assunto o Senador Geraldo Mesquita Júnior e os Deputados João Grandão e
Edson Ezequiel. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 08 - Aviso nº 092-
021/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional relação das obras nas quais foram
registrados indícios de irregularidades graves no decorrer das fiscalizações realizadas pelo
Tribunal no exercício de 2002”, (Adequação de Trechos Rodoviários no Corredor Mercosul –
BR-101/RS – Divisa SC/RS – Osório). Relator: Senador Duciomar Costa. Voto: Pelo
arquivamento da matéria. Estando ausente o relator, o Deputado Carlito Merss procede u à
leitura do voto. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 10 - Aviso nº 92-
130/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 343, de 2003 -
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que o fundamentam, referente a
levantamento de auditoria relativo à construção de pontes no Corredor Oeste - Norte - BR-
319/RO (TC - 008.426/2002-1). Relator: Deputado Humberto Michiles. Voto: Pelo
arquivamento da matéria. Estando ausente o relator, o Senador Amir Lando procedeu à
leitura do voto. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 11 - Aviso nº
093/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional relação das obras e contratos
fiscalizados (obras complementares no complexo do Senado Federal e de apoio à instalação
de posto avançado do INCOR em Brasília), no exercício de 2002, para adoção de
providências necessárias”. Relator: Senador Luiz Otávio. Voto: Pelo arquivamento da
matéria. Estando ausente o relator, o Deputado Pedro Chaves procedeu à leitura do voto.
Em votação, o Parecer do relator foi aprovado contra o voto do Deputado André Luiz na
representação da Câmara dos Deputados e, por unanimidade , na representação do Senado
Federal. Item 13 - Mensagem nº 43/2002-CN, que ”Encaminha ao Congresso Nacional, nos
termos do artigo 18 da Lei nº 9995, de 25 de julho de 2000, e do § 4º do artigo 9º da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o relatório contendo a demonstração e a
avaliação do cumprimento da meta de resultado primário do conjunto dos orçamentos fiscal
e da seguridade social e do Programa de Dispêndios Globais das empresas estatais federais
não financeiras, fixada para o exercício de 2001.” Relator: Deputado Gilmar Machado. Voto:
Pelo arquivamento da matéria com recomendações ao Poder Executivo. O relator procedeu à
leitura do voto. Em votação, o Parecer do relator foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 14 - Mensagem nº
125/2002 - CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do § 2º do artigo 18 da
Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de
superávit primário fixada para as empresas estatais federais não financeiras, bem assim das
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justificações de eventuais desvios, com indicação das medidas corretivas”. Relator:
Deputado Gilmar Machado. Voto: Pelo arquivamento da matéria com recomendações ao
Poder Executivo. O relator procedeu à leitura do voto. Em votação, o Parecer do relator foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Em seguida, o Presidente  em exercício anunciou que o Requerimento nº 10/2003,
do Deputado Paulo Rubem Santiago, bem como o Requerimento nº 12/2003, do Deputado
Sérgio Miranda, teriam a apreciação adiada tendo em vista a ausência dos autores naquele
momento. Após, às dezessete horas, a reunião foi suspensa. Às dez horas e vinte e nove
minutos do dia vinte e quatro do mesmo mês, de acordo com o art. 8º da Resolução nº 01 de
2001, do Congresso Nacional, o Deputado Pedro Chaves reiniciou os trabalhos.
ENCERRAMENTO: Ao comunicar a inexistência de quorum no recinto do plenário, em
atendimento ao disposto no art. 29, §2º, do Regimento Comum do Congresso Nacional, o
Presidente em exercício encerrou a reunião, às dez horas e trinta minutos. Antes, convocou
os membros para a reuni ão ordinária a ser realizada  no dia vinte e nove de julho de dois mil
e três, às quatorze horas e trinta minutos, no plenário 02 da Câmara dos Deputados. 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. Deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME. Terceiro Vice-
Presidente no exercício da Presidência. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


