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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA, DA
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA EM 4, 5 E 10 DE JULHO DE 2007.

Aos quatro, cinco e dez dias do mês de julho do ano de dois mil e sete, reuniu-se ordinariamente a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no plenário 2, do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência
do seu titular, Senador José Maranhão, para apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 11, 12, 13, 14, 15 e
16/2007. Foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares: Claudio Cajado, Daniel Almeida,
Edinho Bez, Eduardo Gomes, Eduardo Sciarra, Eunício Oliveira, Fábio Ramalho, Giacobo, Giovanni Queiroz, Gonzaga
Patriota, Humberto Souto, José Pimentel, Manoel Junior, Márcio Reinaldo Moreira, Nelson Meurer, Paulo Pimenta, Paulo
Rubem Santiago, Pedro Fernandes, Pedro Novais, Rafael Guerra, Regis de Oliveira, Roberto Rocha, Rose de Freitas,
Vanderlei Macris, Vignatti, Walter Pinheiro, Wellington Roberto e Zé Gerardo; - Senadores titulares: Antônio Carlos
Valadares, Augusto Botelho, Cícero Lucena, Efraim Morais, Jayme Campos, João Ribeiro, José Maranhão, Leomar
Quintanilha e Sérgio Zambiasi; - Deputados suplentes: Alex Canziani, Asdrúbal Bentes, Carlos Alberto Leréia, Carlos
Eduardo Cadoca, Carlos Melles, Darcísio Perondi, Devanir Ribeiro, Duarte Nogueira, Eduardo Valverde, Fernando
Ferro, Geraldo Resende, Gorete Pereira, João Carlos Bacelar, João Leão, João Magalhães, Lael Varella, Luiz Carreira,
Marcelo Castro, Marcos Medrado, Miguel Corrêa Jr., Pedro Chaves, Ricardo Barros, Silvio Lopes, Zé Geraldo e Zenaldo
Coutinho; - Senadores suplentes: Flexa Ribeiro, Francisco Dornelles, Romeu Tuma e Sibá Machado. Foi registrada a
ausência dos membros titulares: - Deputados: Gervásio Silva, Ivan Valente e Mussa Demes; e - Senadores: Cristovam
Buarque e Sérgio Guerra. Compareceram ainda os seguintes parlamentares não integrantes da Comissão: Afonso
Hamm, Beto Albuquerque, Gilmar Machado, Jackson Barreto, José Airton Cirilo, José Guimarães, Nárcio Rodrigues,
Virgílio Guimarães e Zonta. ABERTURA: havendo número regimental conforme estabelecido no art.134 da Resolução
nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE: Conforme solicitação
do Deputado Regis de Oliveira na 11ª ROR, realizada em 27/07/2007 e por consenso do Plenário foi aprovada por
unanimidade a dispensa da leitura dos expedientes, que serão enviados aos membros e Lideranças Partidárias, por
correio eletrônico,e encaminhados ao Departamento de Taquigrafia para inclusão nas notas taquigráficas da reunião. A
seguir, o Presidente anunciou a apreciação da Ata da 11ª Reunião Ordinária, convocada para 27 de junho de 2007. Por
consenso, foi dispensada a leitura da Ata que, em votação, foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: O
Deputado Walter Pinheiro apresentou requerimento de inversão de pauta para apreciação do  Relatório ao Projeto de
Lei nº 2/2007-CN, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2008 e dá outras providências”. Em
votação, a inversão de pauta foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. PAUTA Nº 16. Item 01 – Relatório ao Projeto de Lei nº 2/2007-CN, que “Dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício de 2008 e dá outras providências”. Relator: Deputado João Leão. Emendas: foram
apresentadas 2.356, sendo 990 ao Anexo de Metas e Prioridades, e 1.366 ao texto do Projeto de Lei e demais Anexos.
Voto: favorável, nos termos do Substitutivo apresentado. O relator apresentou o voto constante do Relatório. Discutiram
a  matéria os Deputados Eduardo Gomes, Eduardo Valverde, Regis de Oliveira, Ricardo Barros, Paulo Rubem Santiago,
Nárcio Rodrigues, Beto Albuquerque e Claudio Cajado e os Senadores Francisco Dornelles e Jayme Campos. A
Deputada Rose Freitas sugeriu encaminhamento ao Presidente no sentido de que fosse submetida ao Plenário a
votação do Relatório, ressalvados os  destaques e, ainda, que a discussão e o recebimento de destaques continuassem
no dia seguinte, tendo em vista o início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados naquele momento. O
Presidente submeteu ao Plenário a sugestão que, em votação, foi aprovada por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  Em seguida, a votação foi anulada, em virtude do que estabelece o art.
60, inciso I, do Regulamento Interno da Comissão. Tendo em vista o início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos
Deputados, às dezesseis horas e trinta e três minutos, o Presidente suspendeu a reunião e convocou a continuação
para após o seu término, bem como no Plenário do Senado Federal. Às dezenove horas e treze minutos do mesmo dia,
o Deputado Claudio Cajado, na Presidência de acordo com o art. 14 da Resolução nº 1/2006-CN, reiniciou os trabalhos.
Tendo em vista a continuação da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados e que iria se prolongar, o
Presidente em exercício suspendeu a reunião e convocou a continuação para o dia seguinte, às dez horas. Às dez
horas e vinte e seis minutos do dia cinco de julho do mesmo ano, o Presidente, Senador José Maranhão, reabriu a
reunião e deu continuidade à apreciação do Relatório ao Projeto de Lei nº 2/2007-CN, que “Dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício de 2008 e dá outras providências. Reiniciados os debates, discutiram o Relatório os
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Deputados Daniel Almeida, Márcio Reinaldo Moreira, Darcísio Perondi, Giovanni Queiroz, Geraldo Resende e Rafael
Guerra. Em seguida, o relator esclareceu que fez acordo com os membros da Comissão que acataria as emendas
apresentadas por Comissão, Bancada Estadual e Coordenador de Bancada. Às dez horas e cinqüenta e dois minutos, o
Presidente encerrou a discussão bem como o prazo para entrega de destaques. Prosseguindo, o Presidente leu o
disposto no art. 25 da Resolução nº 01/2006-CN: “Ao Comitê de Admissibilidade de Emendas compete propor a
inadmissibilidade das emendas apresentadas, inclusive as de Relator, aos projetos de lei orçamentária anual, de
diretrizes orçamentárias e do plano plurianual. Parágrafo único. Os relatórios das matérias de que trata o caput não
poderão ser votados pela CMO sem votação prévia do relatório do Comitê, salvo deliberação em contrário do Plenário
da CMO.” Tendo em vista que o Comitê de Admissibilidade de Emendas ainda não foi constituído, o Presidente alertou o
Plenário da necessidade de ser autorizada a votação do Relatório ao Projeto de Lei em referência sem o Relatório do
referido Comitê, conforme dispõe o § único do art. 25 da Resolução nº 1/2006-CN. Em votação, a autorização do
Plenário para votação do Relatório apresentado sem o relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas foi aprovada
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em seguida, o Presidente
declarou inadmitidas as seguintes emendas de Comissões da Câmara dos Deputados, conforme indicações do Relator:
- 50330001, 5033002 e 50330003, da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional; -
50110001, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática; - 50340001, 50340002, 50340003,
50340004 e 50340005, da Comissão de Legislação Participativa. Prosseguindo, o Presidente explicou que a Presidência
da Comissão solicitou à Coordenação Técnica do Processo Orçamentário para 2008 uma análise das emendas
apresentadas. Esta análise resultou numa lista contendo cento e  vinte e nove emendas individuais e uma emenda
coletiva com indicação de inadmissibilidade. Conforme a análise, o Presidente declarou inadmitidas as emendas
contidas na referida lista. Em seguida, o Presidente comunicou que encaminharia a lista ao Departamento de
Taquigrafia, Revisão e Redação da Câmara dos Deputados para inclusão nas notas taquigráficas da reunião. A emenda
nº 71110001, da Bancada do Maranhão, foi declarada inadmitida pelo fato de que a ação proposta pela emenda
contraria o disposto no inciso II do art. 47 da Resolução nº 1/2006, do Congresso Nacional, verbis: “Art. 47. As emendas
de Bancada Estadual deverão: I - ... II – identificar de forma precisa o seu objeto, vedada a designação genérica de
programação que possa contemplar obras distintas ou possam resultar, na execução, em transferências voluntárias,
convênios ou similares para mais de um ente federativo ou entidade privada.” Dando prosseguimento à exposição da
razão da inadmissibilidade da emenda, o Presidente explicou que a emenda não identifica de forma precisa o seu
objeto, haja vista que a ação proposta permite, por exemplo, tanto o levantamento das necessidades de infra-estrutura
turística, quanto a execução de obras de infra-estrutura. Além disso, contém designação genérica de programação que
pode contemplar obras distintas (100 Projetos Apoiados), como construção de centros de convenção em diversos
municípios ou até mesmo a urbanização/reurbanização de pólos turísticos. A seguir, o Presidente anunciou que foram
apresentados 565 destaques ao Relatório. Em seguida, colocou em votação o Relatório, com as alterações decorrentes
da Errata apresentada, ressalvados os destaques, que foi aprovado por unanimidade, nas representações da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. O relator prestou esclarecimentos sobre o seu voto aos destaques apresentados.
Em seguida, o Deputado Vanderlei Macris levantou questão de ordem, questionando a votação da Errata apresentada
ao Relatório, uma vez que não houve cumprimento do prazo regimental entre a distribuição e a apreciação da matéria,
conforme estabelece o art. 128 da Resolução nº 1, de 2006-CN. Continuando, informou que a referida Errata continha
alterações significativas, o que caracterizaria um Adendo ao Relatório. Após a explanação, o autor da questão de ordem
solicitou o cumprimento do prazo regimental para apreciação da Errata apresentada. O Deputado Eduardo Sciarra
manifestou-se favoravelmente. O Deputado Pedro Novais explicou que o artigo mencionado anteriormente refere-se à
distribuição de relatório e, portanto, à Errata  não  caberia prazo regimental, pois não estaria inserida neste contexto. Em
virtude da questão de ordem levantada pelo Deputado Vanderlei Macris, às onze horas e vinte e sete minutos, o
Presidente suspendeu a reunião para que os coordenadores de bancada e o relator acordassem a respeito do assunto.
Antes, convocou a continuação dos trabalhos para as quatorze horas da mesma data. Às quinze horas e vinte e três
minutos do mesmo dia, o Presidente reabriu a reunião. Em seguida, comunicou ao Plenário que em virtude do acordo
firmado na reunião realizada com o relator  do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2008, Deputado João
Leão, membros da Comissão e outros parlamentares, a conclusão da apreciação da matéria na Comissão, com a
votação dos destaques, se daria no dia dez de julho. Os Deputados Ricardo Barros, Virgílio Guimarães, Walter Pinheiro,
Giovanni Queiroz e o relator debateram à respeito dos critérios de acolhimento de emendas e de destaques. Às quinze
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horas e quarenta e um minutos, o Presidente suspendeu a reunião e convocou sua continuação para o dia dez de julho,
às dez horas. Os trabalhos foram retomados pelo Presidente, às dez horas e quarenta e um minutos do dia dez de julho.
Em seguida, prestou esclarecimentos acerca da apreciação da matéria: na semana anterior, o Plenário havia autorizado
a votação do Relatório apresentado pelo relator, Deputado João Leão, sem o Relatório do Comitê de Admissibilidade de
Emendas, tendo em vista que ainda não foi constituído. Esclareceu, ainda, que foi aprovado o Relatório com as
alterações decorrentes da Errata, ressalvados os destaques. Antes de passar à apreciação dos destaques, o Presidente
informou que em virtude da aprovação da Errata, houve alterações de voto às seguintes emendas: 13310007, da
Deputada Alice Porturgal; 20500017, do Senador Augusto Botelho; 24370003, do Deputado Chico Lopes; 50180005, da
Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados; 13390007, do Deputado Daniel Almeida; 25000004 e
25000003, do Deputado Edmilson Valentin; 34850006, do Deputado Evandro Milhomem; 11930006, do Deputado
Henrique Eduardo Alves; 24780007, da Deputada Jô Moraes; 11170008, do Deputado José Otávio Germano; 11970007,
da Deputada Maria Perpétua de Almeida; 25090009, da Deputada Marina Maggessi; 16900002, do Deputado Renildo
Calheiros; 13000008, da Deputada Rita Camata; 13010016, da Deputada Rose de Freitas; e 34970007, da Deputada
Vanessa Grazziotin. O relator apresentou uma retificação de texto ao Relatório, tendo em vista a ocorrência de erro
redacional: “Em virtude da aposição de veto ao Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003 (Mensagem presidencial nº
198, de 19 de maio de 2003), relativo à medida Provisória nº 82/2002, que tratava da transferência de rodovias federais
para a competência dos Estados, faz-se necessária a seguinte retificação do texto da alínea d do inciso VI do art. 22-C
(antigo art.29): Onde se lê: Art. 22-C (antigo art. 29)... VI - ... d) à malha rodoviária federal, cujo domínio foi
descentralizado aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos da Medida Provisória nº 82, de 7 de dezembro de 2002.
Leia-se: d) à malha rodoviária federal, cujo domínio seja descentralizado aos Estados e ao Distrito Federal.”  Em
votação, a retificação de texto foi aprovado por unanimidade, nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Em seguida, o relator apresentou proposta de alteração ao Relatório aprovado. O Deputado Eduardo
Gomes discutiu a proposta. O Presidente informou ao relator que a proposta de alteração não poderia ser apreciada
pelo Plenário da Comissão, tendo em vista que não era objeto de destaque. Em seguida, o relator retirou a proposta e
informou que discutiria no Plenário do Congresso Nacional quando da votação do parecer da Comissão. Continuando, o
Deputado Zonta solicitou ao relator o acolhimento de emendas de sua autoria que haviam sido declaradas inadmitidas
pela Presidência da Comissão. Às onze horas e doze minutos, o Presidente suspendeu a reunião para que
parlamentares pudessem discutir assuntos pertinentes à matéria em debate na Comissão. Às onze horas e quinze
minutos do mesmo dia, o Presidente reabriu os trabalhos. O Deputado Eduardo Sciarra solicitou ao relator e à
Presidência avaliação do voto do relator que era pela rejeição ao destaque 77. Prosseguindo, o Deputado Eduardo
Gomes, pela Bancada do PSDB, solicitou a rejeição do destaque 560, de autoria do Deputado Walter Pinheiro, tendo em
vista o acordo firmado, e solicitou a aprovação dos destaques 130, 131, 132 e 149, de autoria do Deputado Vanderlei
Macris. O Deputado Vanderlei Macris apresentou os destaques 130, 131 e 132. Em virtude do início da Ordem do Dia
no Plenário da Câmara dos Deputados, às onze horas e vinte e sete minutos, o Presidente suspendeu os trabalhos e
convocou sua continuação para as quatorze horas daquele dia. Antes, avisou ao Plenário que seria realizada reunião
dos Coordenadores de Bancada com o relator na sala de rdeunião da Presidência da Comissão. Às quatorze horas e
trinta minutos do mesmo dia, os trabalhos foram reabertos. O Presidente informou ao Plenário que foram apresentados
recursos em conformidade com o § único do art. 15 da Resolução nº 01/2006-CN, com o  intuito de alterar o a decisão
proferidas a algumas emendas apresentadas de inadmitidas para admitidas, tendo em vista essa indicação por
confrontarem com o Parecer Preliminar ou com a Resolução nº 1/2006-CN: Recurso nº 1, do Deputado Humberto Souto
à emenda nº 13630004; Recurso nº 2, do Deputado Zé Gerardo, à emenda 33890003; Recurso nº 3, do Deputado Zé
Gerardo, à emenda nº 33890005; Recurso nº 4, do Deputado Eduardo Sciarra, à emenda nº 31620005; Recurso nº 5,
do Deputado Zonta, às emendas nºs 19770001, 19770002, 19770003 e 19770005; Recurso nº 6, do Deputado Afonso
Hamm, às emendas nºs 20980002, 20980003 e 20980004; Recurso nº 7, do Deputado José Airton Cirilo, à emenda nº
24410002; Recurso nº 8, do Deputado Zé Gerardo, à emenda nº 33890002. Em seguida, o Presidente esclareceu que
se os respectivos recursos fossem aprovados, as emendas não fariam mais parte do bloco de inadmitidas e passariam a
integrar o grupo de admitidas. Esclareceu, ainda, que não haveria qualquer tipo de mudança no título ou retificação de
emenda. – Apreciação dos Recursos. Tendo em vista a ausência naquele momento do autor do Recurso nº 1, a
apreciação da matéria foi adiada. Recurso nº 2. O autor, Deputado Zé Gerardo, fez a apresentação. Em votação, o
Recurso nº 2 foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
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Recurso nº 3. O autor, Deputado Zé Gerardo, fez a apresentação. Em votação, o Recurso nº 3 foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Recurso nº 4. O autor, Deputado
Eduardo Sciarra, fez a apresentação. Em votação, o Recurso nº 4 foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Recurso nº 5. O autor, Deputado Zonta, fez a apresentação. Em votação,
o Recurso nº 5 foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Recurso nº 6. O autor, Deputado Afonso Hamm, fez a apresentação. Em votação, o Recurso nº 6 foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  Presente no recinto, o autor do
Recurso nº 1, Deputado Humberto Souto, fez a apresentação. Em votação, o Recurso nº 1 foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Recurso nº 7. O autor, Deputado
José Airton Cirilo, fez a apresentação. Em votação, o Recurso nº 7 foi aprovado por unanimidade nas representações
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Recurso nº 8. O autor, Deputado Zé Gerardo, fez a apresentação. Em
votação, o Recurso nº 8 foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Aprovados os recursos, o Presidente comunicou que as emendas estavam admitidas e, conseqüentemente, os
destaques correspondentes. Em seguida, o relator apresentou o voto pela aprovação parcial às emendas admitidas. –
Apreciação dos destaques. O Presidente leu o disposto no art. 139 § 2º da Resolução nº 1, de 2006-CN: “Não será
aceita solicitação para votação em separado de destaque, após a aprovação de requerimento para a votação em globo
dos destaques”. A seguir, os parlamentares solicitaram votação separadamente dos seguintes destaques: Deputado
Eduardo Sciarra: destaques 50 e 54; Deputada Rose de Freitas: destaques 30, 31, 43; Deputado Wellington Roberto:
destaques 459 e 461; Deputado Duarte Nogueira: destaques 139, 140, 141 e 142. Às quinze horas e trinta minutos, o
Deputado Manoel Júnior assumiu a direção dos trabalhos em conformidade com o estabelecido no art. 14 da Resolução
nº 1, de 2006-CN. O Deputado Vanderlei Macris solicitou a votação separadamente dos destaques 130, 131 e 132. Às
quinze horas e quarenta e dois minutos, o Presidente reassumiu a direção da reunião. Solicitaram, ainda, a votação
separadamente de destaques os seguintes parlamentares: Deputado Manoel Júnior: destaques 267, 268 e 270;
Deputado Darcísio Perondi: destaque 560, de autoria do Deputado Walter Pinheiro; Deputado José Guimarães:
destaque 481, de autoria do Deputado Paulo Rubem Santiago; Deputado João Magalhães: destaques 1, 5 e 543; e
Deputado Giacobo: destaques 406, 407 e 457. A seguir, o Presidente solicitou autorização para votação dos destaques
restantes em globo, por tipo de voto do relator. Em votação, a autorização foi aprovada por unanimidade, nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A seguir, o relator apresentou alteração do voto aos
seguintes destaques que deixaram de ser pela rejeição e passaram a ter o voto pela aprovação parcial: 7, do Deputado
Eduardo Sciarra; 481, do Deputado Paulo Rubem Santiago. 3) 406 e 407, do Deputado Giacobo. Prosseguindo, o
Presidente procedeu à apreciação dos destaques com solicitação para votação separadamente. 1) Destaque 54, do
Deputado Eduardo Sciarra. O autor fez a apresentação e o relator deu voto contrário. Em votação, o destaque foi
rejeitado, contra o voto do Deputado Eduardo Sciarra na representação da Câmara dos Deputados. Não foi apreciado
no Senado Federal, conforme estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 2) Destaques 30, 31 e 43, da
Deputada Rose de Freitas. A autora fez a apresentação e o relator acatou os destaques. Em votação, os destaques,
foram aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3) Destaques
459 e 461, do Deputado Wellington Roberto. O autor fez apresentação e o relator deu voto pela aprovação parcial. Em
votação, os destaques foram aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. 4) Destaques 139, 140, 141 e 142, do Deputado Duarte Nogueira. O autor fez apresentação e o relator deu
voto contrário. Em votação, os destaques foram rejeitados contra os votos dos Deputados Eduardo Sciarra, Humberto
Souto, Duarte Nogueira e Vanderlei Macris na representação da Câmara dos Deputados. Não foram apreciados no
Senado Federal, conforme estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 5) Destaques 130, 131 e 132, do
Deputado Vanderlei Macris. O autor apresentou os destaques e o relator proferiu voto contra. Em votação, os
destaques, foram rejeitados na representação da Câmara dos Deputados. Proclamado o resultado da votação na
Câmara dos Deputados, o Deputado Vanderlei Macris solicitou verificação da votação, conforme estabelece o art. 136
da Resolução nº 1/2006-CN. O pedido de verificação de votação não foi aceito pela Presidência tendo em vista que o
parlamentar não teve o apoiamento estabelecido no referido artigo. Os destaques 130, 131 e 132 do Deputado
Vanderlei Macris não foram apreciados no Senado Federal, conforme estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento
Comum. 6) Destaque 560, do Deputado Walter Pinheiro. O autor fez a apresentação do destaque e o relator deu voto
pela aprovação. Em votação, o destaque foi aprovado por unanimidade na representação da Câmara dos Deputados.
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Proferido o resultado da votação, o Deputado Vanderlei Macris apresentou pedido de verificação da votação, com o
apoiamento dos Deputados Rafael Guerra, Carlos Alberto Leréia, Roberto Rocha, Duarte Nogueira e Zenaldo Coutinho,
conforme estabelece o art. 136 da Resolução nº 1, de 2006-CN. Em virtude de acordo feito com o relator, o Deputado
Darcísio Perondi solicitou que não fosse realizada a verificação da votação e foi atendido. A seguir, o Presidente
anunciou a votação na representação do Senado Federal, que foi aprovado por unanimidade. 8) Destaques 267, 268 e
270, do Deputado Manoel Júnior. O autor fez apresentação e o relator deu voto pela aprovação. Em votação, os
destaques, foram aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 9)
Destaques 1, 5 e 543, do Deputado João Magalhães. O autor solicitou que os destaques 5 e 543 fossem retirados da
lista de votação separadamente e continuaram com o voto proferido pelo relator anteriormente. Em seguida, o autor fez
apresentação do destaque 1 e o relator proferiu voto pela aprovação parcial. Em votação, o destaque, foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 10) Destaque 542, da Deputada
Rose de Freitas. A autora fez apresentação e o relator proferiu voto contrário. Em votação, o destaque, foi rejeitado na
representação da Câmara dos Deputados. Não foi apreciado no Senado Federal, conforme estabelecido no § 1º do art.
43 do Regimento Comum. 11) Destaque 50, do Deputado Eduardo Sciarra. O autor apresentou o destaque e o relator
deu voto contra. Em votação, o destaque foi rejeitado contra o voto dos Deputados Eduardo Sciarra e Vanderlei Macris
na representação da Câmara dos Deputados. Não foi apreciado no Senado Federal, conforme estabelecido no § 1º do
art. 43 do Regimento Comum. Às dezesseis horas e quarenta e nove minutos, o Deputado Vignatti assumiu a direção
dos trabalhos, em conformidade com o estabelecido no caput do art. 14 da Resolução nº 1, de 2006-CN. 12) Destaques
406, 407 e 457, do Deputado Giacobo. O autor fez apresentação e o relator deu voto pelo acolhimento parcial. Em
votação, os destaques foram aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. - Destaques com voto do relator pela aprovação integral. Em votação em globo, os destaques foram
aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  - Destaques com
voto do relator pela aprovação parcial. Em votação em globo, os destaques, foram aprovados por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. - Destaques com voto do relator pela rejeição. Em
votação em globo, os destaques foram rejeitados na representação da Câmara dos Deputados. Não foram apreciados
no Senado Federal, conforme estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. Tendo sido encerrada a apreciação
do Relatório ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2008, o Presidente passou à apreciação da Pauta nº 15.
Item 01 – Apreciação do Relatório ao Projeto de Lei nº 3/2007-CN, que “Altera os itens I.2 e I.4 do Anexo V da Lei nº
11.451, de 7 de fevereiro de 2007”. Relator: Deputado José Pimentel. Foram apresentadas 3 emendas. Voto: Favorável,
nos termos do Substitutivo apresentado. O relator apresentou o voto. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Às dezesseis horas e
cinqüenta e quatro minutos o Presidente, reassumiu a direção dos trabalhos. ENCERRAMENTO: os trabalhos foram
encerrados às dezesseis horas e cinqüenta e seis minutos. Antes, foi convocada reunião ordinária para o dia onze de
julho, às quatorze horas e trinta minutos, para apreciação das demais matérias remanescentes das pautas. 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.
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