
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Havendo número
regimental, declaro iniciada a 2ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos
Orçamentos Públicos e Fiscalização da 1ª Sessão Legislativa Extraordinária do Congresso
Nacional, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 2 e 3, de 2003 e à
apreciação das atas das seguintes reuniões: 10ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 24,
25 e 26 de junho e da 1ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Extraordinária,
realizada nos dias 8 e 10 de julho.

Se houver concordância do Plenário, ficará dispensada a leitura das atas, por terem
sido distribuídas antecipadamente.

Gostaríamos de saber se alguém quer discutir o assunto.
(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Perfeito. Havendo

solicitação de dispensa da leitura, colocamos em votação.
Aqueles que estiverem favoráveis à aprovação por gentileza permaneçam como estão.

(Pausa.)
Declaro aprovadas as atas.
Informo que foi criado em 26 de junho último o grupo de trabalho para discutir o

contingenciamento de recursos orçamentários destinados às agências reguladoras. Fazem
parte de grupo, sob coordenação do primeiro, os seguintes Deputados: Antonio Carlos
Mendes Thame, do PSDB de São Paulo; Roberto Balestra, do PP de Goiás; Ricardo Barros,
do PP do Paraná; e Augusto Botelho, do PDT de Roraima.

Correspondência interna recebida.
Ofício nº 106, de 1º de julho, da Deputada Ann Pontes e apoiado pelos Deputados

Michel Temer, Jader Barbalho, Eliseu Padilha e Eunício Oliveira, encaminhando cópia do
relatório apresentado ao Aviso nº 81/2002, cujo Relator é o Deputado Olavo Calheiros,
solicitando sua apreciação no período de convocação extraordinária do Congresso Nacional.
Informo que essa matéria está na pauta da reunião de hoje, a Pauta nº 2 do período de
convocação extraordinária do Congresso Nacional.

Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão:
Antes de passar à leitura dos expedientes encaminhando justificativa de falta às

reuniões da Comissão, desejo comunicar aos senhores membros que a Secretaria-Geral das
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não encaminham a esta Comissão
justificativas de falta dos Srs. Parlamentares. É necessário, portanto, que a autorização
proveniente da Secretaria-Geral das Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal
seja anexada ao expediente de justificativa de falta a ser entregue na Secretaria da
Comissão pelos senhores membros.

Ofício nº 85, de 24 de junho, do Deputado Ricardo Barros, solicitando justificar as
ausências nos dias 27 de março, 16 de abril, 7 a 14, 22 e 29 de maio, e de 2 a 6 de junho,
por estar em viagem de missão oficial.

Essa solicitação foi deferida excepcionalmente.
Ofício nº 312, de 25 de junho, do gabinete do Senador Mozarildo Cavalcanti, pedindo

justificar ausência nos dias 24 a 26 de junho para atendimento a compromissos político-
partidários.

Ofício nº 150, de 25 de junho, do Deputado Leonardo Vilela, justificando a ausência
no dia 25 de junho por participar de solenidade em Goiânia.

Ofício nº 438, de 27 de junho, do Senador Magno Malta, justificando ausência nos
dias 22, 24 e 29 de abril, e 6 e 20 de maio, para atender a compromissos político-
partidários.

Essa solicitação foi deferia excepcionalmente.
Ofício nº 67, de 1º de julho, do Deputado Machado, justificando ausência nos dias

24 e 26 de junho para atendimento a compromissos político-partidários.
Expediente nº 103, de 2 de julho, do Deputado João Correia, justificando ausência

nos dias 23 a 27 de junho, por estar participando de palestra.
Ofício nº 177, de 2 de julho, do Senador Sérgio Guerra, justificando ausência, no dia

8 de julho, para atendimento a compromissos político-partidários.
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Ofício nº 125, de 7 de julho, do Deputado Félix Mendonça, justificando ausência nos
dias 24 a 26 de junho, em virtude de afastamento para missão oficial.

Ofício nº 60, de 7 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.

Ofício nº 202, de 8 de julho, do gabinete do Senador Delcidio Amaral, justificando
ausência no dia 8 de julho, conforme atestado de licença para tratamento de saúde.

Ofício nº 365, de 8 de julho, do Deputado Milton Monti, justificando ausência às
reuniões nos dias 16 e 24 de junho.

Ofício nº 249, de 9 de julho, do Senador Sérgio Cabral, justificando ausência à
reunião do dia 10 de julho para atendimento a compromissos político-partidários.

Ofício nº 93, de 10 de julho, do gabinete da Senadora Serys Slhessarenko,
justificando ausência no período de 13 a 18 de julho.

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 2 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:

Aviso nº 1.115 (Acórdão 712/2003): auditoria realizada nas obras de construção da
rodovia BR-163 do Mato Grosso sobre o entroncamento da Rodovia MT-320 e a divisa dos
Estados de Mato Grosso e Pará.

Aviso nº 1.117 (Acórdão 713/2003): auditoria realizada nas obras de construção de
barragens na Bacia do Rio Coxim, no Estado de Sergipe.

Aviso nº 1.119 (Acórdão 714/2003): auditoria realizada nas obras de construção de
ponte Aracaju, barreira dos Coqueiros, do Estado de Sergipe.

Aviso nº 1.120 (Acórdão 718/2003): auditoria realizada nas obras de adequação de
trechos rodoviários no Corredor Nordeste — BR-304, Rio Grande do Norte — adequação do
trecho Parnamirim—Macaíba (duplicação com restauração).

Aviso nº 1.122 (Acórdão 719/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários no Corredor Araguaia—Tocantins, BR-080, Goiás, Padre Bernardo—Uruaçu—
São Miguel do Araguaia.

Aviso nº 1.123 (Acórdão 720/2003): auditoria realizada nas obras de construção de
trechos ferroviários no Corredor Araguaia—Tocantins—Imperatriz (MA) — Senador Canedo
(GO), Ferrovia Norte Sul.

Avisos nºs 1.125 e 1.127 (Acórdãos 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.

Aviso nº 1.128 (Acórdão 725/2003): auditoria nas obras de ampliação da capacidade
da usina hidrelétrica de Coaracy Nunes, no Estado do Amapá.

Aviso nº 1.135 (Acórdão 728/2003): auditoria nas obras da 2ª fase da duplicação da
Adutora São Francisco.

Aviso nº 1.139 (Acórdão 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).
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São os seguintes:
 Aviso nº 1.132 (Acórdão 727/2003): auditoria nas obras de infra-estrutura da

adutora do Italuís, no Estado do Maranhão.
 Aviso nº 950-GP, de 25 de junho (Acórdão 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:
 Aviso nº 1.282 (Acórdão 748/2003): auditoria realizada nas obras de construção da

Barragem Poço do Magro, no Município de Guanambi, Bahia.
Aviso nº 1.283 (Acórdão 749/2003): auditoria realizada nas obras de implantação do

Sistema de Trens Urbanos no Estado de São Paulo — Linha 2, da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos.

 Aviso nº 1.285 (Acórdão 750/2003): inspeção realizada nas obras de implantação de
projetos de irrigação em Serra Telhada, no Estado de Pernambuco, em cumprimento ao
Decreto Legislativo nº 68/2002-CN.

 Aviso nº 1.295 (Acórdão 754/2003): auditoria realizada nas obras de adequação de
Anéis Rodoviários na BR-381, no Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

 Aviso nº 1.296 (Acórdão 755/2003): auditoria realizada nas obras de adequação de
Trechos Rodoviários no Corredor Araguaia—Tocantins (BR-316, Pará). Adequação do Trecho
Entroncamento KM 0 — Santa Maria — Divisa PA/MA (duplicação com restauração).

 Aviso nº 1.297 (Acórdão 756/2003): auditoria realizada nas obras de construção de
trechos rodoviários no Corredor Sudoeste — BR-158/MS — Três Lagoas - Selviria.

 Aviso nº 1.299 (Acórdão 759/2003): auditoria realizada nas obras de conservação
preventiva, rotineira e emergencial de rodovias no Estado do Amazonas.

 Aviso nº 1.300 (Acórdão 760/2003): auditoria realizada nas obras de recapacitação
das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes, no Estado do Amapá.

 Aviso nº 1.301 (Acórdão 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.

 Aviso nº 1.305 (Acórdão 763/2003): auditoria realizada nas obras e serviços de
implantação de contorno ferroviário no Município de Campo Belo, em Minas Gerais.

Aviso nº 1.307 (Acórdão 764/2003): auditoria realizada nas obras de construção de
trechos rodoviários no Corredor São Francisco BR-135/MG — Itacarambi—Manga—
Montalvânia, divisa de Minas Gerais com a Bahia.

 Aviso nº 1.308 (Acórdão 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.

Aviso nº 1.310 (Acórdão 766/2003): auditoria realizada nas obras de ampliação e
reconstrução da infra-estrutura portuária do Porto de Paranaguá, no Paraná.

Aviso nº 1.311 (Acórdão 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).

Aviso 1.323 (Acórdão 758/2003): inspeção nas obras de construção dos 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:

Aviso 1.286 (Acórdão 751/2003): auditoria realizada nas obras de construção e
recuperação de infra-estrutura hídrica da Adutora do Oeste, no Estado de Pernambuco, em
cumprimento do Decreto Legislativo 66/2002.

Aviso 1.287 (Acórdão 752/2003): auditoria realizada nas obras de construção do
Terminal de Contêineres, no Cais do Caju, no Rio de Janeiro.



 CONGRESSO NACIONAL
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

4

Aviso 1.294 (Acórdão 753/2003): auditoria realizada nas obras de construção de
implantação do sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte, Minas Gerais, referente à
Linha 1 do metrô, trecho São Gabriel—Via norte.

Aviso 1.302 (Acórdão 762/2003): auditoria realizada nas obras de adequação dos
trechos rodoviários do Corredor Araguaia—Tocantins (obras e serviços de terraplanagem,
pavimentação, obras de artes correntes e especiais e serviços complementares na BR-080,
Goiás, trecho Padre Bernardo—Uruaçu—São Miguel do Araguaia—Luiz Alves.

Aviso 1.320 (Acórdão 757/2003): auditoria realizada nas obras de construção de
trechos rodoviários da BR-364, no Estado de Mato Grosso/Diamantino Sapesal/Comodoro.

Avisos/SGS, de 2 de julho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

Aviso 1.343 (Acórdão 788/2003): auditoria nas obras de implantação do Sistema de
Trens Urbanos em Belo Horizonte, Minas Gerais, trecho Calafate—Barreiro.

Aviso 1.344 (Acórdão 789/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários na BR-101, no Estado do Rio de Janeiro, Santa Cruz—Itacuruçá (acesso a
Sepetiba).

Aviso 1.348 (Acórdão 791/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários na BR-116, no Estado do Paraná, divisa São Paulo e Paraná, km 42,7.

Aviso 1.350 (Acórdão 792/2003): auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários no Corredor Leste, BR-146, Minas Gerais, Patos de Minas—Araxá, divisa dos
Estados de Minas Gerais e São Paulo.

Aviso 1.351 (Acórdão 794/2003): auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários do Corredor São Francisco, BR-418, Bahia, construção do trecho
Entroncamento BR-101 — Caravelas.

Aviso 1.352 (Acórdão 795/2003): auditoria nas obras de construção de pontes do
Corredor Sudoeste, ponte sobre o Rio Paraná, entre Paulicéia, São Paulo, e Brasilândia,
Mato Grosso do Sul.

Aviso 1.353 (Acórdão 799/2003): auditoria na execução das obras de serviços da
Adutora do Agreste Alagoano.

Aviso 1.372 (Acórdão 796/2003): auditoria nas obras de implantação do sistema de
transmissão no Amapá.

Avisos/SGS, de 2 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:

Aviso 1.346 (Acórdão 790/2003): auditoria nas obras de conservação preventiva,
rotineira e emergencial de rodovias no Estado do Mato Grosso.

Aviso 1.354 (Acórdão 800/2003): auditoria nas obras de construção de pontes sobre
o Rio Poti, em Teresina, Piauí.

Aviso 1.359 (Acórdão 805/2003): auditoria nas obras de modernização da infra-
estrutura aeroportuária/construção do Aeroporto de Palmas, em Tocantins.

Aviso 1.362 (Acórdão 804/2003): auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários, no Corredor Araguaia—Tocantins, BR-230, divisa Maranhão/Tocantins—divisa
Tocantins/Pará.

Aviso 1.368 (Acórdão 793/2003): auditoria nas obras de adequação de rodovias
federais, contornos ferroviários federais do Estado de Goiás.

Avisos/SGS, de 9 de julho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

Aviso 1.410 (Acórdão 834/2003): auditoria nas obras em construção do Edifício
Anexo da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio Grande do Norte.

Aviso 1.412 (Acórdão 835/2003): auditoria nas obras em construção, implantação e
ampliação nos sistemas de coletas e tratamento de esgoto, conclusão de obras e coletor-
tronco, no Estado de São Paulo.

Aviso 1.413 (Acórdão 838/2003): auditoria nas obras de dragagem de
aprofundamento no canal de acesso aos portos de Rio de Janeiro e Niterói, no Estado do Rio
de Janeiro.
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Aviso nº 1.414 (Acórdão 839/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários na BR-050 no Estado de Minas Gerais.

Aviso nº 1.415 (Acórdão 840/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários no Corredor Leste, Rio Bonito—Entroncamento BR-356, Divisa Rio de
Janeiro/Espírito Santo.

 Aviso nº 1.416 (Acórdão 841/2003): auditoria nas obras de manutenção na BR-493,
Rio de Janeiro, Entroncamento BR-101 (Manilha) — Entroncamento BR-040/116 —
subtrecho; Entroncamento BR-101 (Manilha) — Entroncamento BR-116 (Santa
Guilhermina), extensão de 26 quilômetros, no Estado do Rio de Janeiro.

Aviso nº 1.420 (Acórdão 843/2003): auditoria nas obras de eliminação de pontos
críticos na BR-262, na BR-040 e na BR-499, no Estado de Minas Gerais.

Aviso nº 1.423 (Acórdão 845/2003): auditoria nas obras de restauração na BR-365 e
na BR-116, quilômetro 148, no Estado de Minas Gerais.

Aviso nº 1.424 (Acórdão 847/2003): auditoria nas obras de implantação de ciclo
combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz, no Estado do Rio de Janeiro.

Aviso nº 1.426 (Acórdão 848/2003): auditoria nas obras de ampliação da capacidade
do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica, no Estado do Amazonas.

Aviso nº 1.427 (Acórdão 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.

Aviso nº 1.429 (Acórdão 850/2003): auditoria realizada em instituições estaduais de
ensino superior do Paraná.

Aviso nº 1.430 (Acórdão 851/2003): auditoria operacional de convênios firmados no
âmbito do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador — PLANFOR.

Aviso nº 1.435 (Acórdão 855/2003): auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários na BR-156, Ferreira Gomes—Oiapoque, no Estado do Amapá.

Aviso nº 1.436 (Acórdão 856/2003): auditoria nas obras de construção no edifício-
sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná, na cidade de Curitiba.

Aviso nº 1.437 (Acórdão 857/2003): auditoria nas obras de implantação e
modernização de espaços culturais, Complexo Cultural da República em Brasília, Distrito
Federal.

Aviso nº 1.452 (Acórdão 852/2003): auditoria nas obras de implantação do sistema
metroviário da região metropolitana de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.

Aviso nº 1.457 (Acórdão 859/2003): auditoria nas obras de construção de complexo
agroindustrial de armazenamento e beneficiamento de grãos entre a SUFRAMA e o Governo
do Estado de Roraima.

Aviso nº 1.459 (Acórdão 861/2003): auditoria nas obras de construção da Barragem
do Córrego João Leite, no Estado de Goiás.

Avisos, de 9 de julho, do Tribunal de Contas da União, remetidos ao Senado Federal,
para autuação e posterior encaminhamento à Comissão na forma de Aviso do Congresso
Nacional:

Aviso nº 1.407 (Acórdão 833/2003): auditoria nas obras de instalação do perímetro
de irrigação Tabuleiro de Russas, no Estado do Ceará.

Aviso nº 1.418 (Acórdão 842/2003): auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários no Corredor Leste, BR-101, até o entroncamento das BRs-040, 116 e 101.

Aviso nº 1.422 (Acórdão 844/2003): auditoria nas obras complementares no cais de
Capuaba, no Estado do Espírito Santo.

Aviso nº 1.434 (Acórdão 854/2003): auditoria nas obras de construção, ampliação,
reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado de Mato Grosso.

Aviso nº 1.439 (Acórdão 863/2003): auditoria nas obras de reforma de prédios da
Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal no Distrito Federal.

Aviso nº 1.441 (Acórdão 862/2003): auditoria nas obras de implantação de projetos
de irrigação — Projeto Flores de Goiás.

Aviso nº 1.443 (Acórdão 866/2003): auditoria nas obras no Porto de Natal, no Estado
do Rio Grande do Norte.



 CONGRESSO NACIONAL
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

6

Aviso nº 1.454 (Acórdão 846/2003): auditoria nas obras de adequação de acessos
rodoviários no Corredor Leste, em Vitória, no Espírito Santo.

Aviso nº 1.468 (Acórdão 860/2003): auditoria nas obras de construção de estrada de
rodagem integrante do Corredor Fronteira Norte, trecho Brasiléia—Assis Brasil da BR-317.

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.

Relatórios de Gestão Fiscal encaminhados em cumprimento ao § 2º do art. 55 da Lei
de Responsabilidade Fiscal: Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará.

Após essa leitura, passaremos à Ordem do Dia.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Pois, não, Senador.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS  - Presidente, estou encaminhando à Mesa e a

V.Exa. requerimento de inclusão de matéria na Ordem do Dia. É matéria pacífica, de
interesse do Comando da Aeronáutica, do Comando do Exército, da FUNAI. São recursos
indispensáveis até para que se possa manter as aeronaves da Aeronáutica no ar. Portanto,
estou solicitando de V.Exa. que inclua na pauta essa matéria, se possível, de preferência,
como a primeira matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - O requerimento de
inclusão assinado pelo Senador Efraim Morais é aceito, está incluso na Ordem do Dia.

Coloco já em votação, nos termos do art. 214, parágrafo único, inciso III, do
Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão de relatório apresentado ao PLN nº 10, de
2003, para que seja submetido à elevada consideração dos integrantes desta Comissão.

Em votação, primeiramente, na Câmara.
Os que estiverem de acordo, por gentileza, mantenham-se como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado.
Os que estiverem de acordo, por gentileza, mantenham-se como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Passa a fazer parte da Ordem do Dia, ao final dos itens constantes da pauta de hoje.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Tem a palavra

V.Exa.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Gostaria também de aproveitar e solicitar a

inversão de pauta, priorizando o item 1 da pauta nº 3, que é o Projeto de Lei nº 12/2003.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Tem a palavra

V.Exa.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Peço a V.Exa. a inversão, na pauta, do item nº 15.

Trata-se de relatório ao Congresso Nacional sobre balancete patrimonial do Banco Central.
Por estar participando de outra Comissão, pediria que se analisasse esse item assim que
V.Exa. determinar. Pauta nº 2.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Pois não.
O SR. SENADOR CÉSAR BORGES - Tenho comparecido a esta Comissão para

relatar projeto de interesse da Justiça Eleitoral em vários Estados brasileiros e pediria a
V.Exa. que, se houver inversão de pauta, não mude a posição dessa matéria, que está como
número 1 da Ordem do Dia. Estou vendo vários Srs. Senadores e Deputados pedindo
inversão de pauta, mas quero que V.Exa. mantenha a pauta, pelo menos, para a leitura do
relatório do item nº 1 da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Perfeito.
Temos 2 solicitações. A primeira solicitação é no sentido de que haja uma inversão

de pauta, que será submetida à análise e consideração dos integrantes desta Comissão, no
sentido de que o Projeto de Lei nº 12, de 2003, que é o primeiro item da pauta nº 3, passe a
ser o primeiro item a ser votado.
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Em seguida, há uma segunda solicitação, para o item 15 da Pauta 2. É o Ofício nº
11, cujo Relator é o Senador Hélio Costa.

Portanto, vamos colocar em primeiro lugar a primeira solicitação, sobre o Projeto de
Lei nº 12. Gostaríamos de saber se há alguma manifestação.

Haveria a seguinte sugestão, para ver se teremos um acordo global, para uma
apreciação conjunta das 2 solicitações. Se houver aprovação de todos, poderíamos fazer
uma aprovação conjunta. Deixaríamos como primeiro item da pauta o projeto de lei do
Senador César Borges e logo em seguida votaríamos o Projeto de Lei nº 12, do Deputado
José Borba, e o Ofício nº 11, que corresponde ao item 15, do Relator Senador Hélio Costa.

Estaria bem assim?
Portanto, por favor, inicialmente, os Deputados que estiverem de acordo, por

gentileza, mantenham-se como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo, por gentileza, mantenham-se como

estão. (Pausa.)
Aprovado.
A ordem passa a ser, portanto: em primeiro lugar, o Projeto de Lei nº 3, de 2003, que

abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito especial no valor
de 4 milhões, 78 mil, 834 reais, para os fins que especifica.

Passamos a palavra ao Relator, Senador César Borges, para a apresentação do
parecer.

O SR. SENADOR CÉSAR BORGES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e
Srs. Deputados, o Presidente da República, no uso da prerrogativa que lhe confere o art.
165, inciso III, da Constituição Federal, mediante a Mensagem nº 44, de 2003, submete à
apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 3, que abre o Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito especial no valor de 4 milhões, 78 mil, 834
reais, destinados à conclusão das obras de construção dos cartórios eleitorais nos Estados
de Pernambuco (700 mil reais), Acre (200 mil reais) e Goiás (421.635 reais); à construção de
imóvel para a central de atendimento ao eleitor (450 mil reais) e à liquidação de despesas de
exercícios anteriores referentes à obra de ampliação do edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Pará (12.158 reais); e à aquisição de imóvel para o armazenamento de
urnas eletrônicas e material de almoxarifado no Estado da Bahia (2 milhões, 295 mil, 41
reais).

Os recursos necessários são oriundos da anulação de dotações orçamentárias no
âmbito da própria Justiça Eleitoral e, de acordo com o mesmo órgão, as programações
objeto de cancelamento não sofrerão prejuízo na sua execução.

Ao presente projeto de lei não foram apresentadas emendas.
O referido crédito encontra-se de acordo com dispositivos constitucionais, legais e

regimentais pertinentes à matéria, especialmente o art. 167, inciso V, da Constituição, e o
art. 41, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Cumpre observar que o projeto em exame está elaborado em boa técnica legislativa e
afigura-se meritório.

Este é o relatório, Sr. Presidente.
Voto.
Diante do exposto e tendo em vista a constitucionalidade, a juridicidade e o mérito

do projeto de lei em exame, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3, de 2003, na
forma proposta pelo Poder Executivo.

Esse é o voto, Sr. Presidente, favorável à aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - A matéria está em

discussão.
Não havendo quem queira manifestar-se, a discussão está encerrada.
O parecer do Relator está em votação, inicialmente, na representação da Câmara dos

Deputados.
Os Deputados que o aprovam, por gentileza, permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
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Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Senadores que o aprovam, por gentileza, permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Meus cumprimentos.
Na seqüência da pauta, passamos ao Projeto de Lei nº 12, que originalmente

correspondeu ao item nº 1 da Pauta nº 3.
Projeto de Lei nº 12, de 2003, 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 604 milhões, 926 mil, 830 reais, para reforço de dotações consignadas na Lei
Orçamentária vigente.

Com a palavra o Relator, Deputado José Borba.
Solicito ao Deputado Carlito Merss que proceda à leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Pois não, Sr. Presidente.
O Deputado José Borba diz em seu relatório que não foi apresentada nenhuma

emenda a esse projeto. E, no seu voto, considera que o projeto de lei não colide com as
disposições da LDO para 2003, não ferindo tampouco quaisquer outros dispositivos legais
relativos à alocação de recursos e também ao seu detalhamento, e acha-se conforme as
exigências legais e os princípios da boa técnica orçamentária.

Portanto, o Sr. Relator é pela aprovação do Projeto de Lei nº 12, de 2003, nos termos
propostos pelo Poder Executivo.

Sala de Sessões, Deputado José Borba.
É o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - A matéria está em

discussão.
Não havendo quem deseje manifestar-se, está encerrada a discussão.
O parecer está em votação, inicialmente, na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam, por gentileza, permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam, por gentileza, permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
O terceiro item da pauta correspondia inicialmente ao item 15.
Ofício nº 11, de 2003, que encaminha ao Congresso Nacional o Balancete

Patrimonial e a Demonstração do Resultado daquele Banco Central referente ao primeiro
trimestre de 2003, conforme determina o art. 95 da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002,
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003.

Com a palavra o Relator, Senador Hélio Costa, para apresentação do seu parecer.
O SR. SENADOR HÉLIO COSTA - Sr. Presidente, a Lei Complementar nº 101, de 4

de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, determina, na forma do art. 7º, que as
demonstrações financeiras trimestrais do Banco Central do Brasil sejam acompanhadas por
nota explicativa contemplando: a) o impacto e o custo fiscal das operações; b) o custo de
remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional; c) o custo de manutenção das
reservas cambiais; e d) a rentabilidade da carteira de títulos, destacando os de emissão da
União.

A análise é feita em torno do impacto e do custo fiscal das operações; do custo de
remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional; do custo de manutenção das
reservas cambiais; da rentabilidade da carteira de títulos e ainda com relação aos títulos da
União e aos títulos de emissão própria, que apresentaram resultado positivo de 1 bilhão,
530 milhões, 869 mil, decorrente, em sua maior parte, das receitas com atualização
cambial, contrapondo-se às despesas de juros com NBC.
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O meu voto, Sr. Presidente, em face do exposto, é que a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização tome conhecimento das informações e delibere pelo
encaminhamento do processado ao arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Perfeito.
A matéria está em discussão.
Não havendo quem solicite a palavra, está encerrada a discussão.
O parecer do Relator está em votação, inicialmente, na representação da Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam, por favor, permanecer como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Passamos para o item 4 da pauta.
Projeto de Lei nº 4, de 2003, 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 milhões, 259 mil, 462 reais, para reforço de dotações
consignadas na Lei Orçamentária vigente.

Com a palavra o Relator, Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Sr. Presidente, o Projeto de Lei

nº 4, de 2003, abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, crédito suplementar no valor de 22
milhões, 259 mil, 462 reais, para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária
vigente.

O crédito sob análise visa reforçar dotações já consignadas na Lei Orçamentária para
os seguintes órgãos: Câmara dos Deputados, Justiça Federal, Justiça Militar da União,
Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho.

O referido crédito encontra-se de acordo com os dispositivos constitucionais, legais e
regimentais pertinentes à matéria, especialmente ao art. 167, inciso V, da Constituição e o
art. 41, inciso I, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Cumpre observar que o projeto em exame está elaborado em boa técnica legislativa e
afigura-se meritório.

Diante do exposto, tendo em vista a constitucionalidade, juridicidade e mérito do
projeto de lei em exame, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4, de 2003, na forma
proposta pelo Executivo.

É o voto, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Muito bem.
A matéria está em discussão.
Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, não

vou entrar no mérito do parecer, e votaremos a favor, mas creio que é importante chamar a
atenção para o que estamos votando.

Tenho acompanhado desde o início, isso já há cerca de 3, 4 anos, as verbas que têm
saído da Câmara Federal para apoio e instalação de posto avançado do INCOR em Brasília.
Temos mais 6 milhões de reais que estamos votando para atender a essa finalidade.

Resumirei minhas preocupações a 2 basicamente. Uma: não cabe ao Poder
Legislativo, ao Parlamento, financiar a construção ou o equipamento de hospital. Não é
papel do Parlamento. E 6 milhões é dinheiro que a muitos Estados faz uma falta incrível.
Vamos votar favoravelmente à matéria, mas há de se registrar isso.

Outra questão: nem todo o hospital está à disposição do SUS. Não estão disponíveis
todos os leitos, mas apenas uma parte. Espero que esta Casa passe a debater o assunto
com mais profundidade, para tentar corrigir essa distorção. Cabe ao Ministério da Saúde
fazer investimentos na área de saúde, em hospitais públicos e filantrópicos. Historicamente,
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é aquele órgão que delibera sobre os recursos. Seis milhões de reais, Srs. Congressistas, é
dinheiro que faz falta a todo e qualquer Município deste País.

O SR. SENADOR AELTON FREITAS - Sr. Presidente, gostaria de pedir inversão para
o PL nº 10, de 2003, a fim de que fosse logo votado, pois tenho compromisso em outra
sessão e muito interesse nesse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Perfeito.
Entramos agora em processo de votação, e, logo em seguida, deliberaremos sobre

essa matéria.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, diante do que acontece nos

hospitais do Estado do Rio de Janeiro, a exemplo do Hospital de Bonsucesso, do Servidor
Público, e em vista do que o nobre companheiro argumentou, voto contrariamente a essa
matéria.

Entendo que o Congresso Nacional não tem de deliberar sobre esse crédito de 6
milhões de reais. O Ministério da Saúde é o órgão responsável por isso. Meu voto é contrário
ao PL nº 4, de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Muito bem.
Não havendo mais inscritos, está encerrada a discussão.
O parecer do Relator está em votação, inicialmente, na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados favoráveis à sua aprovação permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado, com 3 votos contrários, dos Deputados Mauro Lopes, do PMDB; André

Luiz, do PMDB do Rio de Janeiro; e Dr. Rosinha.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Há solicitação de inversão de pauta para o PL nº 10.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 10, que abre ao Orçamento

Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Defesa e da Justiça, crédito suplementar no
valor global de 190 milhões, 557 mil, 415 reais, para reforço de dotações consignadas na Lei
Orçamentária vigente.

O Relator é o Senador Efraim Morais.
Foi incluído através de requerimento, e submeto à consideração dos integrantes

desta Comissão a possibilidade de que ele passe a ser o próximo item da pauta.
Os que estiverem favoráveis na Câmara dos Deputados permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Os que estiverem favoráveis à inversão no Senado Federal permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Passamos, portanto, à apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 10,

cujo Relator é o Senador Efraim Morais, a quem concedo a palavra.
O SR. SENADOR AELTON FREITAS - Sr. Presidente, se possível, faço ad hoc.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Solicitamos que o

Senador Aelton Freitas, por gentileza, possibilite-nos ouvir o relato preparado pelo Senador
Efraim Morais.

O SR. SENADOR AELTON FREITAS - Relato preparado pelo Senador Efraim Morais
relativo ao Fundo Aeroviário.

Os recursos adicionais solicitados visam propiciar a adequação do funcionamento do
Departamento de Aviação Civil — DAC e dos Serviços Regionais de Aviação Civil — SERAC,
de forma a garantir a suplementação tarifárica e o funcionamento do sistema de
informações para o controle da aviação civil.

Esse crédito destina-se a suprir necessidades das ações “Manutenção e Suprimento
de Combustíveis e Lubrificantes” e “Modernização Operacional das Organizações Militares
do Exército”.
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Por oportuno, convém esclarecer que parte dos recursos destina-se à substituição de
equipamentos do Sistema da Defesa Antiaérea, os quais encontram-se hoje com defasagem
tecnológica de cerca de 30 anos, assim como à reposição dos outros equipamentos e
matérias essenciais à defesa terrestre, que igualmente apresentam-se obsoletos em
quantidades incompatíveis com as reais necessidades do País.

O parecer do Senador Efraim é favorável, no mérito, à aprovação do Projeto nº
10/2003, na forma proposta pelo Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - A matéria
encontra-se em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem deseja manifestar-se, encerramos a discussão.
O parecer do Relator está em votação, inicialmente, na representação da Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que estejam favoráveis à sua aprovação, por gentileza,

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, pela ordem. Retorno aos

trabalhos da Comissão. V.Exa. é conhecedor de que fui vítima de acidente que me
impossibilitou de comparecimento mais assíduo, mas desejo fazer uma observação acerca
da distribuição das Relatorias da Comissão. Ela não obedeceu à proporcionalidade
estabelecida pelo Regimento da Casa, que normalmente é seguida, até por uma questão de
critério. Não foi adotada sistematicamente na Comissão a proporcionalidade, no caso do
PSDB, para escolha das Relatorias.

Observei que a distribuição das Relatorias ficou centralizada em 4 partidos. Peço a
V.Exa., como Vice-Líder do meu partido, o PSDB, representado tão bem por V.Exa. hoje na
Presidência da Comissão, que transfira à Mesa da Comissão a insatisfação de ver o nosso
partido desqualificado na questão das Relatorias.

Faço essa observação até por que o critério tem sido normalmente respeitado em
todas as Comissões da Casa. Não fez jus à proporcionalidade a representação do PSDB, que
tem eticamente, politicamente, administrativamente, colaborado muito para o bom
andamento do trabalho da Comissão.

Deixo registrada a estranheza quanto à distribuição dessas Relatorias.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Com a palavra o

Senador Magno Malta.
O SR. SENADOR MAGNO MALTA - Sr. Presidente, faço também um registro da

mesma natureza do feito pela Deputada Rose de Freitas. Sou líder do meu partido no
Senado, o PL, e percebo que na distribuição de Relatorias meu partido foi altamente
discriminado.

Solicito a V.Exa. que leve a discussão aos Líderes, à Mesa desta Comissão, seu
Presidente, seus Relatores, no sentido de que seja observada a proporcionalidade, e, ainda
que assim não seja, é necessário que todos os partidos da Casa sejam contemplados num
processo extremamente importante como esse. Observa-se que há grande concentração em
4 partidos, de forma muito especial em 2, e os outros estão como coadjuvantes do processo.

Então, quero fazer esse registro na defesa dos interesses da coletividade e, de forma
específica, chamando a atenção para o meu partido, que tem muito a colaborar.

Obrigado.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Tem V.Exa. a

palavra.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, como Vice-Líder da bancada do

PMDB, parabenizo a Deputada Rose de Freitas e o nosso Senador. Concordo com a
observação. Todos os partidos devem participar do pleito. É importante a participação do
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Legislativo neste momento, que todos estejam presentes. A divisão da Relatoria deve ser
feita de acordo com o esquema partidário, contemplando a todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Perfeito.
Acolhemos a reivindicação da Deputada Rose de Freitas, cuja presença é

extremamente bem-vinda. Todos ficamos imensamente felizes de revê-la, e bem. Tenho
certeza de que expresso a opinião de todos os integrantes desta Comissão.

Também acolhemos a reclamação do Senador Magno Malta.
Vou encaminhá-las e submetê-las ao Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, para

que as submeta à consideração da Mesa.
Cumprimento o Deputado André Luiz, do PMDB, cujas ponderações também serão

encaminhadas à Presidência da Comissão.
Muito obrigado.
Vamos submeter à análise dos integrantes desta Comissão presentes a seguinte

consideração. Na seqüência, há diversos projetos, de caráter terminativo, com vários avisos,
que dependem de votação nominal. Se formos proceder à votação nominal, poderemos
incorrer na possibilidade de cair a sessão.

Gostaríamos de indagar se há concordância para que a pauta possa ser modificada,
no sentido de que, à frente desses, possamos votar alguns projetos que não dependem de
votação nominal.

O SR. SENADOR DUCIOMAR COSTA - Sr. Presidente, há uma votação nominal no
Senado. Solicito a V.Exa. que ponha em pauta os itens 7 e 8, para que acompanhemos a
votação no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - O item 8 não
depende de votação nominal. O item 7 é de caráter terminativo, portanto, depende de
votação nominal, salvo melhor juízo.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  - Sr. Presidente, e o item 9?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - O item 9, cujo

Relator é o Senador Jonas Pinheiro, também depende de votação nominal.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, solicito a retirada do item 9,

porque ainda existem algumas dúvidas sobre esse projeto, inclusive com a anuência do
Senador. Talvez na próxima reunião tenhamos mais claros os problemas aventados pelo
Tribunal de Contas da União.

Retiraríamos o item 9. Poderíamos usar esse processo para aproveitar hoje a
reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Inicialmente,
solicitou a palavra o Senador Amir Lando e, logo em seguida, o Deputado Gilmar Machado.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, por uma razão de ordem prática,
V.Exa. bem situou o Plenário de que as matérias terminativas neste momento não podem
ser votadas, por carecer de quorum. Conseqüentemente, poderíamos desde logo excluí-las,
como o item 9, que será excluído, porque é de caráter terminativo. Votaríamos as demais
matérias, para dar inclusive sustentação a uma reunião do Congresso, possivelmente
amanhã, porque temos matérias urgentes. Por exemplo, quero destacar sobretudo certos
créditos suplementares, adicionais, que precisamos votar.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Não, mas que amanhã levaremos para o Plenário.

Isso que eu quero falar. Com isso, nós teremos no Plenário o que votar amanhã. Necessita-
se de urgência. Por exemplo, a Força Aérea Brasileira hoje não disporá mais de combustível
se não houver votação desse projeto já aprovado na Comissão, mas que submeteremos ao
Congresso. Vamos, inclusive, apreciar emenda a resolução para dispensar a votação
nominal e uma série de procedimentos, porque isso vai dar maior celeridade à nossa
Comissão. V.Exa. tem toda a razão dando seqüência àquilo que é possível agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Interpreto sua
manifestação como uma proposta que pode ser submetida à análise e consideração de todos
os integrantes no sentido de que a ordem seja mantida, excluindo-se aqueles projetos que
dependem de votação nominal.
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O SR. SENADOR AMIR LANDO - É a nossa proposta, que não deixa de ser a
proposta de V.Exa., excluir todos aqueles que não podem obter agora votação.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, fui atendido, já que no item
13, Mensagem nº 43, e o item 14, Mensagem nº 125, não necessitam também da votação
nominal. Nós poderemos votar. Eu sou Relator. Mas podemos seguir a ordem. Para mim,
não há nenhuma dificuldade.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, sinceramente, cheguei
atrasado, por razões que V.Exas. sabem, e não estou conseguindo entender o que depende
de votação nominal e o que não depende de votação nominal. Parece que estamos com
novas práticas nesta Comissão. Eu não tenho nada contra as novidades. Eu gosto de
compreendê-las e entender se, de fato, elas valem a pena. Antes, nós nos reuníamos ali, os
representantes dos partidos, e negociávamos uma pauta, para ver qual era a mais urgente
para o Governo, o interesse dos partidos e tal, e trazíamos aqui para reuniões às vezes
rápidas, para garantir celeridade ao processo. Mas eu não estou entendendo. Deixou-se de
fazer lá e faz-se aqui agora? O que tem necessidade de votação nominal e não tem
necessidade de votação nominal. Regimentalmente, para tudo que depende de voto pode ser
requerida votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Sim.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Então, não estou entendendo bem. Eu só

queria entender, adiantando porém que, entre tudo que se fala — e estou chegando
atrasado e quero desculpar-me por isso —, há uns créditos novos que cancelam emendas de
Parlamentares, emendas de bancada, emendas... Eu não sei se o assunto já foi tratado aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Não.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Tratado e aprovado?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Não foi votado.

Ainda não há nem o relatório. Acho que o Relator deve ter sido nomeado ontem.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Foram lidos de 20 para frente, né?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Portanto, imagino

que deve demorar ainda mais alguns...
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Porque há créditos ali da maior importância

para o País, acredito. Há um do Ministério dos Transportes que vai viabilizar o trabalho.
Precisam ser apreciados. Agora, não pode ser fora desse contexto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Vou fazer uma
explicação, portanto, de caráter regimental ao nosso estimado companheiro e colega.

De acordo com o art. 86, § 1º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO de 2003,
essa matéria tem caráter terminativo. E, como nós sabemos, no art. 109 do Regimento
Interno do Senado, todas as matérias, todas as deliberações que têm um caráter terminativo
nas Comissões já são obrigatoriamente tomadas por processo nominal, maioria de votos,
presente a maioria dos membros. Essas matérias em que há indícios de irregularidades,
nesse caso, precisam realmente ter a presença de todos.

Portanto, vamos colocar em votação.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Com a palavra o

Deputado André Luiz.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, o item 17, da lavra do Senador

Amir Lando, precisa também de qualificação de quorum?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Item 17, não.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Então, pediria a V.Exa. que o colocasse em pauta,

porque é de extrema importância. O Requerimento nº 11, de 2003, de autoria do Senador
Amir Lando, é para convidar a comparecer a audiência pública desta Comissão Mista o
Diretor-Financeiro da PETROBRAS S.A., Dr. José Sérgio Gabrielli, para prestar
esclarecimentos sobre a redefinição de prioridades de investimento das empresas do Grupo
PETROBRAS, objeto dos Projetos de Lei de Abertura de Créditos Adicionais nºs 5 e 6, ambos
de 2003. É de extrema importância, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Perfeito. Deputado,
esse projeto não tem caráter terminativo. Está logo entre os primeiros. Se nos permitirem, se
houver aprovação no sentido de que sejam votados...

O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Mas se V.Exa. pudesse inverter a pauta, porque é
de extrema importância para o Estado do Rio de Janeiro.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Mas já houve inversão de pauta, nobre

companheiro. Acho que é importante também que possa atender as minhas necessidades,
porque tenho que ir a outros lugares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Podemos colocar
também em votação.

Tínhamos inicialmente a solicitação do Senador Amir Lando.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Houve 3 inversões de pauta. Então, acho que o

nobre companheiro chegou agora e não percebeu isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Todas as inversões

foram submetidas ao Plenário.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Que faça, Sr. Presidente, porque é de extrema

importância.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Perfeito. Temos 2

solicitações. Se houver entendimento, colocamos as 2 num só contexto. Uma solicitação,
que foi inicialmente feita pelo Senador Amir Lando, no sentido de que fossem sendo votados
todos aqueles projetos (são muito poucos) que não têm caráter terminativo. Faltam muito
poucos. O do V.Exa. deve ser o terceiro. Agora, há uma nova solicitação, do Deputado André
Luiz, no sentido de que o de S.Exa. passe a ser o primeiro a ser votado.

Eu gostaria de ouvir o Senador Amir Lando.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Nobre Presidente, não há nenhuma objeção quanto

à inversão da pauta. O importante é o critério. Parece-me que esse critério já está claro e
assente. Essa pauta, só para esclarecer, foi uma pauta consensuada. Esta Comissão não
funciona sem entendimento. Evidentemente, as Lideranças, em reunião preliminar,
apreciam os itens que podem ser levados a Plenário. E é o que aconteceu. Mas, é claro,
como diz V.Exa., esses projetos com caráter terminativo não há como submeter à
apreciação. É vetado expressamente, como V.Exa. acentua, de acordo com o Regimento.
Portanto, não tenho nenhuma preocupação. A idéia era a de que pudéssemos andar naquela
matéria que é possível apreciar neste momento, até, como eu disse, para dar maior
substância, maior musculação à reunião do Congresso que queremos realizar possivelmente
amanhã. Muito obrigado a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Nesse caso,
submetemos à análise dos presentes a solicitação do Deputado André Luiz no sentido de
que iniciemos a votação colocando em primeiro lugar o item 17. Logo em seguida, todos
aqueles projetos que não têm caráter normativo.

Estão de acordo?
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, só para esclarecer. Tenho a

impressão — a nossa competente Secretária pode nos ajudar — de que esta Comissão já
aprovou um convite ao Presidente da PETROBRAS para essa mesma finalidade. Já está
aprovado. Políticas de investimentos da PETROBRAS, vinculados a um texto que tramita
aqui de interesse da empresa.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Não, nobre companheiro. Existe aqui um
diferenciamento na questão do nobre Senador Amir Lando. Se V.Exa. ler direitinho, vai ver
que há outra realidade. Pode ter certeza disso.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Nem li. Estou lembrando só porque pode ser o
mesmo tema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Inicialmente, está
em votação somente a inversão. Entraríamos, logo em seguida, no mérito dessa questão.

Os Srs. Deputados, inicialmente, que estiverem de acordo com essa inversão, por
favor, permaneçam como estão. (Pausa.)
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Aprovada.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com a inversão, por gentileza,

permaneçam como estão? (Pausa.)
Aprovada.
Colocaremos em discussão o item 17, relacionado com o Requerimento nº 11, de

autoria do Senador Amir Lando, para que seja convidado o Diretor-Financeiro da Petróleo
Brasileiro S.A. — PETROBRAS, Dr. José Sérgio Gabrielli.

Há questionamento a respeito da duplicidade desse assunto, uma vez que a
convocação do Presidente da empresa para aqui prestar esclarecimento a respeito do mesmo
assunto já teria sido aprovada pela Comissão.

Concedo a palavra ao Senador Amir Lando.
 O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, nossa proposta é específica para

esse diretor. Nada impede que o Plenário aprove os 2 requerimentos. Trata-se de
autoridades diferentes, embora o assunto seja o mesmo.

Entendemos ser importante a presença do Diretor-Financeiro da PETROBRAS, a cuja
gerência cabe a aplicação de recursos. Essa gerência especial tem elementos e dados
tecnicamente mais — parece-me — pertinentes e eficientes no sentido de esclarecer este
Plenário, em suma, o Congresso Nacional.

Nossa proposta visa meramente esclarecer, ajudar, informar. O Governo quer
exatamente que o Congresso Nacional participe. Nós, mais do que nunca, estamos
realizando neste País a idéia de um planejamento participativo e também de uma execução
participativa.

É importante que o Congresso Nacional, através desta Comissão Mista, saiba, julgue,
aprecie e faça sugestões sobre a aplicação de recursos em investimentos. O Congresso
Nacional pode até fazer indicações contrárias a eventuais investimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado André Luiz.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, a matéria se diferencia quando fala
nos Projetos de Abertura de Créditos Adicionais nºs 5 e 6, ambos de 2003. Isso é
investimento na plataforma de petróleo de bilhões de dólares, o que não está acostado no
outro requerimento.

Por isso, temos interesse em ouvir o Dr. José Sérgio Gabrielli a respeito desse grande
investimento, dessa abertura de crédito de extrema importância, até porque o Estado do Rio
de Janeiro detém hoje 83% da extração de petróleo em todo o Brasil. É muito importante
que ele venha a esta Comissão falar sobre os Projetos de Créditos Adicionais nºs 5 e 6.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Em discussão a
matéria.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Tem V.Exa. a

palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, devido à importância desse

projeto, que propõe mudanças expressivas nos planos de investimento, acho natural a
discussão. É natural discutir. Isso até demonstra segurança e transparência no processo de
discussão. Entretanto, é preciso verificar se a Comissão adotou esse critério em outros
projetos dessa envergadura. Outros projetos também propuseram alterações em outros
Ministérios, houve alterações, e esta Comissão não fez nenhuma exigência nesse aspecto.

Trata-se de projeto importante, mas entendo desnecessária a explicação. Entretanto,
não tenho nada contra a vinda do diretor. Isso até engrandece ainda mais esta Comissão e
demonstra que nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos com boa vontade para fazer a
discussão de todas as matérias que entrarem aqui.

Lembro que a Medida Provisória nº 119 foi a única votada nesta Casa em relação a
créditos para Mato Grosso do Sul.

Então, não vai alterar absolutamente nada o fato de discutir ou não.
O SR. DEPUTADO EDSON EZEQUIEL - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Tem V.Exa. a
palavra.

O SR. DEPUTADO EDSON EZEQUIEL - Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo ao
Deputado João Grandão.

Entendo perfeitamente a preocupação do Deputado André Luiz. Estamos adentrando
esta Comissão neste ano. Então, S.Exa. gostaria de ter esclarecimentos por parte do diretor
da PETROBRAS, tendo em vista a importância para a economia do Estado do Rio de
Janeiro, de tal forma que, ao proferir o voto na questão, tivéssemos uma melhor condição.

Então, faço um apelo. Se alguém pedisse verificação de quorum, cairia a sessão, todo
o mundo sabe disso, mas estamos aqui, tentando cooperar para que os trabalhos corram
tranqüilamente. Conseqüentemente, faço um apelo para que aprovemos a solicitação do
Deputado André Luiz.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Não havendo mais
inscritos, está em votação, inicialmente, na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.
(Pausa.)

Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.).
Aprovado por unanimidade.
Passamos ao próximo item, que é o nº 8.
Aviso 92, 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.

Refere-se à adequação de trechos rodoviários no Corredor MERCOSUL — BR-
101/RS, divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, em Osório.

O Relator é o Senador Duciomar Costa, que não está presente.
Pergunto ao Senador Amir Lando se poderia proceder à leitura da matéria. (Pausa.)
Solicito ao Deputado Carlito Merss que proceda à leitura da matéria.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, trata-se do item nº 8 da

pauta, Aviso nº 92, de 2002. O Relator é o Senador Duciomar Costa, que no seu voto
sustenta que esta Comissão tome conhecimento do aviso e determine o arquivamento da
matéria.

Esse é o voto do Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Perfeitamente.
A matéria está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-la, colocamos em votação, inicialmente, na

Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que estejam favoráveis, por gentileza, permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que estejam favoráveis à matéria, por gentileza, permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passamos ao item 10.
Aviso nº 92.130, que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 343, de

2003, do Tribunal de Contas da União, 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/Roraima. Tribunal de Contas 008.426/2002-1.

O Relator é o Deputado Humberto Michiles.
Gostaria de solicitar ao Senador Amir Lando que proceda à leitura do relatório.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, o relatório já foi distribuído para

esta Comissão, que tem conhecimento da plenitude de seus termos, cabendo apenas opinar
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no sentido de que esta Comissão tome conhecimento do Aviso nº 92.130, do Congresso
Nacional, e determine o seu arquivamento.

Esse é meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - A matéria está em

discussão.
Não havendo quem deseja discuti-la, colocamos em votação.
Os Srs. Deputados que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que estiverem favoráveis, por gentileza, permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O próximo item é o nº 11, referente ao Aviso nº 93, 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.

O Relator é o Senador Luiz Otávio. Não estando S.Exa. presente, solicitamos ao
Deputado Pedro Chaves que proceda à leitura da matéria, por gentileza.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, trata-se do Aviso nº 93, de
2002.

Vamos direto ao voto do Relator.
Voto.
Diante do exposto, como nenhuma providência adicional deverá ser adotada, voto

para que a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização tome
conhecimento das informações e delibere pelo encaminhamento do processado ao arquivo.

Senador Luiz Otávio, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Em discussão a

matéria. (Pausa.)
Não havendo quem deseje discuti-la, em votação.
Inicialmente, os Srs. Deputados que forem favoráveis ao assunto permaneçam como

estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Pois não.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Voto contra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Com o voto

contrário do Deputado André Luiz.
Na seqüência, em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam, por gentileza, permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado.
Passamos ao próximo item, o nº 13. Mensagem nº 43, que encaminha ao Congresso

Nacional, nos termos do art. 18 da Lei nº 9.995, de 25 de julho de 2000, e do § 4º do art. 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.

O Relator é o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, pelo arquivamento da

matéria, a Mensagem nº 43, de 2001.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Em discussão a

matéria. (Pausa.)
Não havendo quem queira manifestar-se, encerramos a discussão e passamos ao

processo de votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovada.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis à aprovação, por gentileza, permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovada
Item 14. Mensagem nº 125, que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do §

2º do art. 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 justificações de eventuais desvios, com indicação das medidas
corretivas.

O Relator também é o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Uma vez que a meta de superávit primário

foi cumprida, no critério “abaixo da linha” pela compensação com os Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, e no critério “acima da linha” com significativa margem, voto pelo
arquivamento do processo e reafirmo a importância das recomendações feitas no relatório.

Era o que tinha a ser lido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Em discussão a

matéria.
Não havendo quem deseje discuti-la, passamos ao processo de votação, inicialmente,

na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que são favoráveis, por gentileza, permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Os Srs. Senadores que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Temos ainda hoje 2 requerimentos. São os itens 16 e 18, dos Deputados Paulo

Rubem Santiago e Sérgio Miranda, que, no entanto, não estão aqui para defendê-los.
Nesse sentido, submetemos à apreciação dos integrantes desta Comissão a

possibilidade de deixar a análise, consideração e votação desses requerimentos para a
próxima reunião.

Encerrada a pauta, declaramos encerrada esta sessão.
(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame) - Agradecemos a

presença de todos.
Declaramos suspensa esta reunião.

(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Pedro Chaves) - Havendo número regimental,
declaro reaberta a segunda reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização da 1ª Sessão Legislativa Extraordinária do Congresso Nacional.

Não há número regimental para deliberação.
Encerro esta reunião e convoco os membros para reunião ordinária a ser realizada

no dia 29 de julho, terça-feira próxima, às 14 horas e 30 minutos.
A reunião está encerrada.


