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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA,
DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA EM 8 DE  AGOSTO DE 2007.

Às quinze horas e dois minutos do dia oito do mês de agosto do ano de dois mil e sete, reuniu-se ordinariamente a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no plenário 02, do Anexo II da Câmara dos Deputados,
sob a presidência do seu titular, Senador José Maranhão, com o objetivo da apreciar as matérias constantes das Pautas
nºs 18 e 19/2007. Foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares: Claudio Cajado, Daniel
Almeida, Edinho Bez, Eduardo Sciarra, Eunício Oliveira, Fábio Ramalho, Giovanni Queiroz, Gonzaga Patriota, Humberto
Souto, José Pimentel, Manoel Junior, Márcio Reinaldo Moreira, Nelson Meurer, Paulo Rubem Santiago, Pedro
Fernandes, Rafael Guerra, Regis de Oliveira, Roberto Rocha, Vanderlei Macris, Vignatti, Walter Pinheiro e Wellington
Roberto; - Senadores titulares: Antônio Carlos Valadares, Augusto Botelho, Cícero Lucena, Efraim Morais, Jayme
Campos, José Maranhão, Leomar Quintanilha e Sérgio Zambiasi; - Deputados suplentes: Alex Canziani, Asdrúbal
Bentes, Carlos Alberto Leréia, Carlos Melles, Duarte Nogueira, Geraldo Resende, Gorete Pereira, João Carlos Bacelar,
Luiz Carreira, Miguel Corrêa Jr., Pedro Chaves, Ribamar Alves, Ricardo Barros e Silvio Lopes; - Senadores suplentes:
Flexa Ribeiro e Romeu Tuma. Foi registrado o comparecimento do Deputado Gilmar Machado, parlamentar não
integrante da Comissão. Foi registrada a ausência dos membros: - Deputados titulares: Eduardo Gomes, Gervásio
Silva, Giacobo, Ivan Valente, Mussa Demes, Paulo Pimenta, Rose de Freitas e Zé Gerardo; e  - Senadores titulares:
Antônio Carlos Valadares, Augusto Botelho, Cícero Lucena, Efraim Morais, Jayme Campos, José Maranhão, Leomar
Quintanilha e Sérgio Zambiasi.  Foi justificada a ausência do Deputado Pedro Novais, membro titular. ABERTURA:
havendo número regimental conforme estabelecido no art. 134 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, o
Presidente deu início à reunião e informou que havia quorum para deliberação nas duas Casas do Congresso Nacional.
AVISOS: o Presidente informou aos membros da Comissão que conforme estabelecido no § único do art. 115 da
Resolução nº 1/2006-CN, será realizada reunião de audiência pública com a presença do Ministro Ubiratan Aguiar, do
Tribunal de Contas da União, relator do Parecer Prévio das Contas do Governo da República referentes a 2006. A
Presidência do TCU será oficiada e a reunião se dará no mês de agosto. EXPEDIENTE: Conforme solicitação do
Deputado Regis de Oliveira e havendo consenso no Plenário, durante a realização da 11ª Reunião Ordinária, realizada
em vinte e sete de junho de dois mil e sete, foi aprovada por unanimidade a dispensa da leitura dos expedientes. O
Presidente informou que seriam enviados aos membros e Lideranças Partidárias, por correio eletrônico, e encaminhados
ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação da Câmara dos Deputados para inclusão nas notas taquigráficas
da reunião. A seguir, o Presidente anunciou a apreciação da Ata da 3ª Reunião Ordinária, convocada para vinte e sete
de junho de dois mil e sete. Por consenso, foi dispensada a leitura da Ata que, em votação, foi aprovada por
unanimidade. ORDEM DO DIA: Pauta nº 18. Item 01 - Projeto de Lei nº 4/2007-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito suplementar no valor de R$
31.872.800,00, (trinta e um milhões, oitocentos e setenta e dois mil e oitocentos reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Senador Antônio Carlos Valadares. Não foram apresentadas
emendas. Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente o relator, o Deputado José Pimentel foi designado relator ad
hoc. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. O Deputado Eduardo Sciarra solicitou ao Presidente a constituição dos comitês
permanentes, conforme estabelecido no art. 18 da  Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional. O Presidente
informou que houve indicação dupla por parte da Liderança do PT e, tendo sido contactado, o Deputado Walter Pinheiro,
representante da Liderança do Governo na Comissão, encaminhará a indicação definitiva. Na ausência do Deputado
Walter Pinheiro, fez uso da palavra o Deputado Gilmar Machado, que informou que a indicação seria encaminhada até o
início da semana subseqüente. Item 02 - Projeto de Lei nº 6/2007-CN  que “Abre o Orçamento Fiscal da União, em
favor do Supremo Tribunal Federal e das Justiças Eleitoral e do Trabalho, crédito suplementar no valor global de R$
9.005.108,00 (nove milhões, cinco mil e cento e oito reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente. Relator: Deputado Manoel Júnior. Foi apresentada 1 emenda. Voto: favorável, nos termos do substitutivo
apresentado. Ausente o relator, o Deputado Manoel Júnior foi designado relator ad hoc. Não houve debate. Em votação,
o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item
03 - Projeto de Lei nº 7/2007-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito especial no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para o fim que especifica, e dá outras
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providências”. Relator: Senador Augusto Botelho. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável, nos termos do
Projeto. O relator fez a apresentação do voto constante do Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 04 - Aviso nº
3/2007-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 53, de 2007 -TCU (Plenário), bem como dos
respectivos Relatório e Voto que o fundamentaram relativos ao Levantamento de Auditoria realizada nas obras
rodoviárias emergenciais na BR-070/MT, no trecho compreendido entre o entroncamento com a MT-453 e o
entroncamento com a BR-163/364/MT-140 (São Vicente), km 345,4 ao km 421,3 (TC-002.083/2006-1)”. Relator:
Senador Augusto Botelho. Não foram apresentadas emendas. Voto: pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.451/2007
(LOA/2007) referente às obras rodoviárias emergenciais na BR-070/MT, no trecho compreendido entre o entroncamento
com a MT-453 e o entroncamento com a BR-163/364/MT-140 (São Vicente), do KM 345,4 ao Km 421,3, nos temos do
Projeto de Decreto Legislativo apresentado. O relator fez a apresentação do voto constante do Relatório. Não houve
debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Item 05 - Aviso nº  4/2007-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 103, de
2007 - TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentaram relativos ao Levantamento de
Auditoria realizada nas obras rodoviárias emergenciais na BR-070/MT, no trecho compreendido entre o entroncamento
com a MT-110 e o entroncamento com a BR-453, do km 193 ao km 345,4 (TC-002.080/2006-0)”. Relator: Senador
Augusto Botelho. Não foram apresentadas emendas. Voto: pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.451, de 8/2/2007,
referentes às obras rodoviárias emergenciais na BR-070/MT, no trecho compreendido entre o entroncamento com a MT-
110 e o entroncamento com a MT- 453, do Km 193,3 ao Km 345,4, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
apresentado. O relator fez a apresentação do voto constante do Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório
foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 06 - Aviso
nº 10/2007-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 357, de 2007 -TCU (Plenário), bem como
dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentaram relativo ao Levantamento de Auditoria realizada nas obras de
Infra-estrutura urbana turístico religioso em Juazeiro do Norte - CE (TC-008.744/2006-9)”. Relator:  Senador Efraim
Morais. Não foram apresentadas emendas. Voto: pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.451/2007 (LOA/2007) o
Subtítulo 23.695.1166.0564.1048 - Infra-Estrutura Turística para o Turismo Religioso - Juazeiro do Norte - CE
Construção de Obras Estruturantes - UVC - Unidade de Vizinhança Centro/ Centro de apoio aos Romeiros, nos temos
do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Ausente o relator, o Senador Jayme Campos foi designado relator ad
hoc. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. A seguir, o Presidente explicou que foi apresentado o Requerimento nº 13/2007-CMO
(item 19), solicitando o sobrestamento dos itens 7 e 8 da pauta e teria de ser apreciado previamente. Ausente o autor do
Requerimento, Deputado Walter Pinheiro, o Deputado José Pimentel subscreveu-o e fez a sua apresentação. Item 19 -
Requerimento nº 13/2007-CMO, que  requer o sobrestamento da discussão do Aviso nº 11/2007-CN, que “Encaminha
ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 417, de 2007 -TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto
que o fundamentaram relativo ao Levantamento de Auditoria realizada nas obras de Implantação do Perímetro de
Irrigação Tabuleiro de Russas, no Estado do Ceará (TC-004.771/2004-1)”. Relator: Deputado Gonzaga Patriota e do
Aviso nº 12/2007-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 637, de 2007 -TCU (Plenário), bem
como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentaram relativos ao Levantamento de Auditoria na construção de
ponte no Corredor Oeste - Norte - BR/364/RO ( TC 008.426/2002-1)”, e a solicitação de informações ao Tribunal de
Contas da União sobre os licenciamentos ambientais, tão logo tenham sido autorizados ou emitidos. Quanto ao Aviso  nº
12/2007-CN, solicita as justificativas técnicas e jurídicas que recomendariam a continuidade da execução do contrato na
ausência da adoção das pertinentes medidas de gestão de risco ambiental. Autor: Deputado Walter Pinheiro e subscrito
pelo Deputado José Pimentel. Não houve debate. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em virtude da aprovação do Requerimento, os Avisos
nºs 11 e 12/2007-CN ficaram sobrestados até que sejam encaminhadas as informações pelo Tribunal de Contas da
União. Dando prosseguimento, o Presidente anunciou que havia solicitações de correção de emendas apresentadas ao
Projeto de Lei nº 15/2006-CN (Projeto de Lei Orçamentária para 2007), com amparo no art. 152 da Resolução nº
01/2006-CN, conforme Notas Técnicas da Consultoria de Orçamento do Senado Federal: Item 09 -  Ofício nº 143/07-
GSGMJ, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, que solicita correção da Emenda nº 2040006. O Deputado José Pimentel
solicitou a retirada da matéria da pauta. O Presidente retirou definitivamente a matéria da pauta, uma vez que não havia
sido apreciada pelo Plenário da Comissão até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, conforme
estabelece o inciso I do art. 130 da LDO/2007. Comunicou, ainda, respaldado pelo disposto no § único do referido artigo,
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encaminharia expediente ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão solicitando que a correção do erro material
de processamento se desse através de projeto de lei suplementar ou especial. Item 10 - OF.GAB.MM/040/2007, do
Deputado Marco Maia, que solicita  correção das Emendas nºs 20770010 e 20770011. Procedendo do mesma forma, o
Presidente retirou definitivamente a matéria da pauta uma vez que não foi apreciada pelo Plenário da CMO até o
encerramento do primeiro período da sessão legislativa, conforme estabelece o inciso I do art. 130 da LDO/2007. O
Presidente comunicou ao Plenário que, respaldado pelo disposto no § único do referido artigo, encaminharia expediente
ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão solicitando que a correção do erro material de processamento se
desse através de projeto de lei suplementar ou especial. Item 11 - Aviso nº 37/1999-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 de informações ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e ao Tribunal de Contas da União. O relator fez a apresentação do
voto constante do Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A seguir, o Deputado Vanderlei Macris apresentou
questão de ordem referente à aprovação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 3/2007-CN, durante a
realização da 12ª Reunião Ordinária, em 4, 5 e 10 de julho de dois mil e sete, solicitando o retorno do trâmite da matéria
à Comissão, pelo não cumprimento do disposto no art. 128 da Resolução nº 1/2006-CN. O Presidente recebeu a
questão de ordem e informou que daria a decisão oportunamente, após a devida análise do assunto. Item 12 - Aviso nº
15/2007-CN, que “ Encaminha ao Congresso Nacional, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União,
referente ao 1º trimestre do exercício de 2007”. Relator: Senador Jayme Campos. Voto: pelo arquivamento da matéria.
O relator fez a apresentação do voto constante do Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 13  -  Requerimento nº
7/2007-CMO, que solicita reunião de audiência Pública convidando a Ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, para prestar
esclarecimento sobre o relatório de acompanhamento de gestão do PAC. Autor: Deputado Eduardo Valverde. Ausente o
autor, a apreciação da matéria foi adiada. Item 14 - Requerimento nº 8/2007-CMO, que solicita realização de audiência
Pública convidando o Ministro das Cidades, Márcio Fortes de Almeida, para prestar esclarecimentos sobre os problemas
de gestão do PAC nas áreas de saneamento e habitação. Autor: Deputado Eduardo Valverde. Ausente o autor, a
apreciação da matéria foi adiada. Item 15 - Requerimento nº 9/2007-CMO que “Requer à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização que sejam solicitados ao Tribunal de Contas da União todos os processos sob
fiscalização referentes à Construtora Gautama Ltda”. Autor: Deputado Paulo Rubem Santiago. O autor apresentou o
Requerimento. O Deputado Humberto Souto, ao discutir o assunto, propôs que fossem encaminhados todos os
processos concluídos e relação dos processos instaurados referentes à  referida empresa. Em votação, o Requerimento
foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 16 -
Requerimento nº 10/2007-CMO que solicita que sejam fiscalizados todos os contratos em vigor celebrados com a
Construtora Gautama Ltda. Autor: Deputado Paulo Rubem Santiago. Ao mencionar a retirada do Requerimento, o autor
decidiu mantê-lo por sugestão do Deputado Humberto Souto. Em votação, o Requerimento foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 17 - Requerimento nº
11/2007-CMO, que solicita a realização de audiências públicas regionais e sub-regionais para debater o Projeto de Lei
do Plano Plurianual /2008-2011. Autor: Deputado Vignatti. O autor retirou o Requerimento, tendo em vista que
apresentará oportunamente solicitação com o Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária para 2008. Item 18 -
Requerimento nº 12/2007-CMO, que solicita a confecção de cartilha para facilitar os trabalhos acerca do Projeto de Lei
do Plano Plurianual/PPA-2008-2011. Autor: Deputado Vignatti. : O autor retirou o Requerimento, tendo em vista que
apresentará oportunamente solicitação com o Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária para 2008. Pauta nº 19.
Item 01 - Projeto de Lei nº 10/2007-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação,
crédito especial no valor de R$ 24.824,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais), para o fim que
especifica”. Relator: Deputado Walter Pinheiro. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável, nos termos do
Projeto. Ausente o relator, o Deputado José Pimentel foi designado relator ad hoc. O Deputado Eduardo Sciarra discutiu
a matéria. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Item 02 - Projeto de Lei nº 11/2007-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito especial no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), para o fim que especifica”. Relator:
Deputado Eunício Oliveira. Foi apresentada 1 emenda. Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente o relator, o
Deputado Eduardo Sciarra foi designado relator ad hoc. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por
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unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Item 03 - Aviso nº 17/2007-CN, que
“Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1090, de 2007 -TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentaram relativo ao Levantamento de Auditoria realizado nas obras de Restauração e
Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101, no Estado da Paraíba, sob reponsabilidade do Departamento Nacional
de Infra-Estrutura dos Transportes - Dnit, mas executadas, por destaque orçamentário dos recursos, por batalhões de
engenharia e construção do Exército Brasileiro (TC-008.219/2006-9)”. Relator:  Deputado Gonzaga Patriota. Não foram
apresentadas  emendas. Voto: pela Exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.451, de 8/2/2007, do subtítulo
26.782.0235.105T.0025 - Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/RN - Divisa PB/PE - BR-101 - no Estado da
Paraíba - no Estado da Paraíba, nos temos do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Ausente o relator, o
Deputado Manoel Júnior foi designado relator ad hoc. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. ENCERRAMENTO: tendo sido
finalizada a apreciação das matérias das pautas, o Presidente encerrou os trabalhos. Antes, convocou reunião ordinária
para o dia quinze de agosto, 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


