
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Primeira Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Terceira Legislatura

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

REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE  2007.

Às quinze horas e vinte minutos do dia vinte e cinco do mês de abril do ano de dois mil e sete, reuniu-se
ordinariamente a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no plenário 1, do Anexo II da
Câmara dos Deputados, sob a presidência do seu titular, Senador José Maranhão, com o objetivo da apreciar
as matérias constantes da Pauta nº 6/2007. Foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados
titulares: - Senadores titulares:;  - Deputados suplentes:; - Senadores suplentes:. Registrou-se a ausência
dos membros: - Deputados titulares:; - Senadores titulares:. ABERTURA: havendo número regimental
conforme estabelecido no art. 134 da Resolução nº 1/ 2006, do Congresso Nacional, o Presidente deu início aos
trabalhos. A apreciação da Ata foi adiada, tendo em vista o quorum regimental para deliberação não ter sido
atingido naquele momento. EXPEDIENTE: foi solicitado ao Deputado Humberto Souto que lesse o expediente.
I) Correspondência interna recebida: Ofício Conjunto nº 1/2007-COFF/CONORF, de 13 de abril, assinado pelos
Consultores de Orçamento Ricardo Alberto Volpe e Orlando de Sá C. Neto, que encaminham resposta aos
Ofícios nº 7 e 12, de 03 de março, e de 21 de abril, sobre retificação de dados da Lei Orçamentária para 2007. -
Justificativas deferidas: 1) Ofício nº 88, de 10 de abril, do Senador Augusto Botelho. Ausência no dia 4 de abril.
2) Ofício nº 73, de 12 de abril, do Deputado Pedro Novais. Ausência no dia 11 de abril. 3) Fax, de 13 de abril, do
gabinete do Deputado Vanderlei Macris. Ausência no período de 12 a 19 de abril. 4) Ofício nº 125, de 16 de
abril, do Senador Leomar Quintanilha. Ausência no período de 28 de março a 4 de abril. 5) Ofício nº 402, de 17
de abril, do gabinete do Senador Sérgio Zambiasi. Ausência nos dias 16 e 17 de abril. 6) Ofício nº 104, de 16 de
abril, do gabinete do Senador Cícero Lucena. Ausência no período de 14 a 24 de abril. - Expedientes solicitando
alteração na modalidade de aplicação:1) Ofício nº 62, de 16 de abril, do Deputado Luiz Bittencourt. 2)Ofício n
62, de 16 de abril, do Deputado Carlos Alberto Lereia. 3) Ofício nº 45, de 24 de abril, do Deputado Pedro
Chaves. 4) Expediente de 16 de abril, do Deputado Inocêncio de Oliveira. II) Correspondência externa recebida:
1) Ofício nº 302, de 20 de abril, da assessoria parlamentar do Ministério da Saúde, que solicita que toda
correspondência destinada ao Ministério seja fornecida cópia à assessoria parlamentar para promover a
agilidade da sua tramitação. 2) Ofício nº 61, de 23 de abril, da Secretária de Orçamento Federal Interina, Célia
Correa, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que encaminha informação sobre ajuste de
descritor de ação orçamentária constante do Anexo VI da Lei Orçamentária para 2007. Avisos encaminhados
pelo Tribunal de Contas da União. Avisos/Seses do Tribunal de Contas da União encaminhados à Secretaria-
Geral da Mesa do Senado Federal para autuação e posterior encaminhamento à Comissão na forma de AVN
(Aviso do Congresso Nacional): 1) Aviso nº 314/2007, de 21/03/2007 (Acórdão nº 417/2007): obras de
Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas – 2ª Etapa, no Estado do Ceará. 2) Aviso nº
330/2007, de 21/03/2007 (Acórdão nº 415/2007): Relatório de Gestão Fiscal, entre o segundo e terceiro
quadrimestre de 2005. II) Avisos-Seses encaminhados pelo Presidente do TCU: Ministro Walton Alencar
Rodrigues. Avisos de 18 de abril de 2007: 1) Aviso nº 456/2007 (Acórdão nº 644/2007): Ampliação, reforma e
modernização do Aeroporto Internacional de Brasília. 2) Aviso nº  465/2007 (Acórdão nº 639/2007):
levantamento com o fito de verificar como é realizada a contabilização dos imóveis utilizados pelo Serviço
Público Federal no SPIUnet – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União. 3) Aviso nº
469/2007 (Acórdão nº 643/2007): manutenção da BR-135/PI, no trecho compreendido entre o Município de
Eliseu Martins/PI e a divisa PI/BA, segmento km 208 a Km 646. 4) Aviso nº  473/2007 (Acórdão nº 624/2007):
Reexame no Programa de manutenção e recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na
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Região Sudeste. 5) Aviso nº  475/2007 (Acórdão nº 635/2007):Tomada de Contas do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região, relativos ao exercício de 1999. 6) Aviso nº  478/2007 (Acórdão nº 637/2007):Construção
de ponte no Corredor Oeste-Norte- BR-364/RO. 7) Aviso nº  481/2007 (Acórdão nº 641/2007): transferências
voluntárias da União para municípios, realizadas mediante convênios, contratos de repasse e instrumentos
similares – FOC Convênios. 8) Aviso nº  488/2007 (Acórdão nº 621/2007): Pedido de Reexame  contra o
Acórdão nº 1.655/2006 – obras emergenciais na BR-060/GO, trecho entre a Divisa DF/GO e Anápolis.
Apreciação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2007.Tendo em vista a
distribuição antecipada da Ata, houve consenso pela dispensa da sua leitura. Em votação, a Ata foi aprovada
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. ORDEM DO DIA:
PAUTA nº 6. Item 01 - Aviso  nº 37, de 1999-SF,  que “Encaminha ao Senado Federal, em caráter sigiloso,
cópia da Decisão nº 795, de 1999, adotada pelo Tribunal de Contas da União, na sessão extraordinária -
reservada do plenário de 03 de novembro de 1999, bem como dos respectivos Relatórios e Voto que a
fundamentam (TC nº 928.510/98-0)”. Relator: Senador Jayme Campos. Voto: pela solicitação ao Tribunal de
Contas da União de informações sobre avaliação operacional dos Programas de Reaparelhamento das Forças
Armadas com o fim de avaliar o fluxo e aplicação dos recursos da União alocados nos programas e nas
atividades de manutenção de operacionalidade e desenvolvimento tecnológico daquelas Forças, nos últimos 5
anos. O relator apresentou o Relatório e, antes de finalizar a exposição, alterou o voto no sentido de que as
informações a serem solicitadas ao Tribunal de Contas da União com relação à avaliação do fluxo e aplicação
dos recursos englobem o período de 8 anos e não cinco, como anteriormente mencionado. Não houve debate.
Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Item 02 - Requerimento nº 4/2007- CMO, que requer à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização que seja solicitada ao Tribunal de Contas da União a relação de todos os
processos de irregularidade referentes à Infraero - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Autor:
Deputado Paulo Rubem Santiago. Em virtude da ausência do autor, a apreciação foi adiada. Item 03 -
Requerimento nº 5/2007- CMO, que requer à Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização
que sejam convocadas as autoridades competentes, bem como seja determinada a data para a realização da
reunião conjunta de que trata o § 5º, do art. 9º, da Lei Complementar nº 101/2000, com o Presidente do Banco
Central do Brasil, Henrique Meirelles. Autor: Deputado Humberto Souto. O autor apresentou o requerimento ao
tempo em que expôs que havia diligências da Secretaria no sentido de agendar a reunião. Os Deputados
Manoel Júnior e Walter Pinheiro solicitaram a alteração do termo “convocadas” para “convidadas” e houve
acolhimento por parte do autor do requerimento. Após o debate, foi cancelada a data da reunião de audiência
pública conjunta marcada, inicialmente, para o dia 3 de maio, às 10 horas, e foi informado que será realizada
oportunamente. O Senador Cícero Lucena sugeriu a presença dos diretores do Banco na reunião. A seguir, o
requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Item 04 - Requerimento nº 6/2007- CMO, que requer à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização que sejam convocadas as autoridades competentes do Poder
Executivo, bem como seja determinada a data para a realização da Audiência Pública de que trata o § 4º, do
art. 9º, da Lei Complementar nº 101/2000, com o Secretário do Tesouro Nacional, Tarcísio Godoy. O autor,
Deputado Humberto Souto, ao apresentar o requerimento, alterou o termo “convocadas” para “convidadas”. O
Deputado Devanir Ribeiro discutiu o assunto. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade nas
duas Casas do Congresso Nacional. A seguir, o Deputado Pedro Novais apresentou questão de ordem sobre
o disposto do caput do art. 84 da Resolução nº 1/2006-CN, que dispõe sobre o comparecimento do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, antes da apresentação do Relatório Preliminar
ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2008, bem como sobre o estabelecido § 1º do mesmo artigo,
relativo ao encaminhamento pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, no prazo de 5 dias



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

3

antes antes da reunião de audiência pública para prestar esclarecimentos sobre o Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2008, dos textos explicativos sobre: I – as prioridades e metas para o exercício seguinte,
nos termos do art. 165 § 2º da Constituição; II – as metas para receita, despesa, resultado primário e nominal, e
montante da dívida pública, nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000; III – os critérios para
distribuição de recursos entre projetos novos, projetos em andamento e conservação do patrimônio público; IV –
o relatório que contém as informações necessárias à avaliação da distribuição de que trata o inciso III, conforme
determina o art. 45 da Lei Complementar nº 101, de 2000. O Presidente informou que contatos estavam sendo
mantidos para que a data da reunião de audiência pública com o Ministro fosse no dia 8 de maio, às 15 horas, e
encaminhará expediente ao Ministro solicitando a remessa dos referidos documentos à Comissão. O Deputado
João Leão, na qualidade de relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2208, informou que
estava agendado encontro com o Ministro para o dia subseqüente, com vistas a discutir o assunto.
ENCERRAMENTO:  tendo sido esgotada a apreciação das matérias das pautas, o Presidente encerrou os
trabalhos, às dezesseis horas e nove minutos. Antes, convocou reunião ordinária para o dia 9 de maio, às
quatorze horas e trinta minutos, no plenário 2 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. Senador JOSÉ MARANHÃO. Presidente. xxxxxxxxxxxxxxx


