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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA,
DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,

REALIZADA NOS DIAS 17,18 E  23 DE OUTUBRO DE 2007.

Aos dezessete, dezoito e vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e sete, foi realizada reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com o objetivo da apreciar as matérias
constantes da Pauta nº 29. Nesse período, 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, Jayme Campos,
João Ribeiro, José Maranhão, Leomar Quintanilha e Sérgio Zambiasi; - Deputados suplentes: Alex Canziani,
Asdrúbal Bentes, Carlos Alberto Leréia, Carlos Melles, Darcísio Perondi, Devanir Ribeiro, Eduardo Valverde,
Geraldo Resende, Gorete Pereira, João Carlos Bacelar, João Leão, João Magalhães, Luiz Carreira, Miguel Corrêa
Jr., Pedro Chaves, Ricardo Barros, Silvio Lopes e Zé Geraldo; - Senadores suplentes: Flexa Ribeiro e Francisco
Dornelles. Foi registrada a presença do parlamentar não integrante da Comissão, Deputado Gilmar Machado. Foi
registrada a ausência dos membros: - Deputados titulares: Gervásio Silva, Ivan Valente e Mussa Demes; e -
Senadores titulares: Cristovam Buarque, Efraim Morais e Sérgio Guerra. ABERTURA: às quinze horas e cinco
minutos do dia dezessete de outubro e havendo número regimental conforme estabelecido no art. 134 da Resolução
nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente declarou iniciados os trabalhos. O Deputado Eduardo Sciarra
fez uso da  palavra para registrar que no dia dezesseis de outubro de dois mil e sete, foi convocada a Segunda
Reunião Extraordinária, que foi suspensa por uma hora, o que ocorreu às quinze horas e um minuto. Continuando,
informou que ao retornar ao recinto do plenário, às dezesseis horas, os trabalhos já haviam sido encerrados. O
Presidente esclareceu que a suspensão se deu por até uma hora e, havendo sido atingido o quorum para
deliberação, foi dado prosseguimento à reunião. O Deputado Cláudio Cajado apresentou sugestão ao Relator do
Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período 2008-2011. A seguir, o Presidente informou que o quorum
regimental para deliberação havia sido atingido. EXPEDIENTE: Conforme solicitação do Deputado Regis de Oliveira
apresentada na 11ª Reunião Ordinária, realizada em 27/6/2007, o Presidente colocou em votação a dispensa da
leitura dos expedientes, que foi aprovada por unanimidade. Determinou ao  Departamento de Taquigrafia, Revisão
e Redação da Câmara dos Deputados a inclusão dos expedientes nas notas taquigráficas da reunião e à Secretaria
da Comissão que enviasse aos membros e às Lideranças Partidárias através do correio eletrônico. ORDEM DO
DIA: o Deputado João Leão apresentou os seguintes Requerimentos: a) Requerimento de inversão de pauta
solicitando apreciar  inicialmente o item 2 da Pauta nº 29. Não houve debate. Em votação o Requerimento foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. b) Requerimento
de inclusão na pauta para apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 33/2007-CN, de autoria do
Deputado João Leão. Não houve debate. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. PAUTA Nº 29. 02 – Relatório Preliminar
apresentado com emendas, sobre o Projeto de Lei nº 31/2007-CN, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
quadriênio 2008-2011”. Foram apresentadas 67 emendas. Relator: Deputado Vignatti. Voto: pela aprovação do
Relatório Preliminar do Projeto de Lei de Plano Plurianual 2008/2011 nos termos apresentados, com as alterações
decorrentes das emendas aprovadas e aprovadas parcialmente. Foi apresentada Errata ao Relatório Preliminar. O
Relator apresentou resumo do Relatório. A seguir, o Presidente declarou inadmitidas as emendas de nºs  2, 3, 14 a
17, 22 a 27, 30, 31, 39, 40, 42 a 45, 55, 57 e 59, sugeridas pelo relator. Os debates e o prazo para apresentação de
destaques foram iniciados. Discutiram a matéria os Deputados Luiz Carreira, Eduardo Valverde, Rafael Guerra,
Manoel Júnior e Eduardo Sciarra. O Deputado Cláudio Cajado apresentou sugestão ao Relator. Reportando-se aos
debatedores, o Relator respondeu aos questionamentos efetuados e atendeu à sugestão do Deputado Cláudio
Cajado na forma de Adendo ao Relatório. A seguir, o Presidente encerrou a discussão e o prazo para apresentação
de destaques. Em votação, o Relatório Preliminar com a Errata e o Adendo foram aprovados por unanimidade nas
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representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvados os destaques. O Presidente passou à
apreciação do item seguinte, para aguardar o prazo de análise dos destaques pelo Relator. 01 – Relatório da
Receita apresentado ao Projeto de Lei nº 30/2007-CN, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 2008.”  Relator da Receita: Senador Francisco Dornelles. Foram apresentadas 25 emendas,
sendo 13 à Receita e 12 à Renúncia de Receitas. Voto: pela aprovação do projeto de lei orçamentária para o
exercício financeiro de 2008, no que concerne às estimativas de receitas, nos temos apresentados pelo Poder
Executivo, com as alterações decorrentes das emendas aprovadas. Foi apresentada Errata ao Relatório. O Relator
fez a apresentação dos pontos mais relevantes do Relatório. Os debates e o prazo para apresentação de destaques
foram iniciados. Discutiram a matéria os Deputados Luiz Carreira, Pedro Novais, Eduardo Valverde e Rose de
Freitas. O Relator respondeu aos questionamentos efetuados. A seguir, foi encerrada a discussão e o prazo para
apresentação de destaques. Em votação, o Relatório de Receita com a Errata foram aprovados por unanimidade
na representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvados os destaques. – Requerimento
para inclusão na pauta do Requerimento nº 18/2007-CMO, de autoria do Deputado Giovanni Queiroz. O autor fez a
apresentação do Requerimento. Não houve debate. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade na
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Apreciação do destaque apresentado ao Relatório
da Receita. Destaque 1, do Deputado Eduardo Sciarra, à emenda 3320.0005, do Deputado Paulo Bornhausen. O
autor fez a apresentação e o voto do relator foi pela rejeição. Em votação, o destaque foi rejeitado na
representação da Câmara dos Deputados, contra os votos dos Deputados Eduardo Sciarra e Cláudio Cajado e
abstenção do Deputado Luiz Carreira. Não foi apreciado na representação do Senado Federal, conforme estabelece
o § 1º do art. 43 do Regimento Comum. A seguir, o Deputado Ricardo Barros apresentou requerimento para
inclusão na pauta dos Relatórios apresentados aos Projetos de Lei nºs  26, 27, 29, 17, 28 e 32/2007-CN. Em
votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade na representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Apreciação dos Destaques ao Relatório Preliminar apresentado ao Projeto de Lei do Plano
Plurianual para 2008-2011. Foram apresentados 10 destaques. O Deputado Ricardo Barros apresentou proposta
para votação em bloco dos destaques, que foi aprovada por unanimidade nas representações dea Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. O Deputado Vanderlei Macris solicitou cópia da lista dos destaques com o voto do
relator. Tendo em vista que a solicitação seria providenciada, o Presidente passou à apreciação das matérias em
extrapauta. Às dezesseis horas e vinte e quatro minutos, o Deputado Pedro Novais assumiu a direção dos
trabalhos, tendo em vista o estabelecido no caput do art. 14 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional.
EXTRAPAUTA: Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 33/2007-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito suplementar no valor global de R$ 311.228.961,00,
(trezentos e onze milhões, duzentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e um reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Senador José Maranhão. Não foram apresentadas emendas.
Voto: favorável, nos termos do Projeto. Tendo em vista a necessidade de relatar a matéria, o Presidente transferiu a
condução dos trabalhos ao Deputado Pedro Novais, nos termos dispostos no caput do art. 14 da Resolução nº 1, de
2006, do Congresso Nacional. O relator fez a apresentação do Relatório. Não houve debate. Em votação, o
Relatório foi aprovado por unanimidade na representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Às
dezesseis horas e trinta e quatro minutos, o Presidente reassumiu a condução dos trabalhos, e informou que havia
sido distribuída cópia dos destaques apresentados ao Relatório Preliminar do Projeto de Lei do Plano Plurianual
para o período 2008-2011. O Deputado Ricardo Barros propôs a votação dos destaques em bloco, que foi
aprovado por unanimidade na representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Apreciação dos
destaques. 1 a 3 apresentados à emenda 41, do Deputado Zé Gerardo, sendo: 1, do Deputado Zé Gerardo, 2, do
Deputado Wellington Roberto, e 3, do Deputado Fábio Ramalho. Destaque 4, do Deputado João Leão. O relator deu
voto pela aprovação parcial. Em votação em bloco, os destaques de nºs 1 a 4 foram aprovados por unanimidade,
nos termos da redação lida pelo Relator na reunião. Destaques 5 a 7, do Senador Leomar Quintanilha, às emendas
49, 61 e 62, respectivamente, do Senador Romero Jucá, e 8 a 10, da Deputada Rose de Freitas, às emendas 11, 12
e 37, da mesma autora. O relator deu voto pela rejeição. Em votação em bloco, os destaques foram rejeitados na
representação da Câmara dos Deputados. Não foram apreciados na representação do Senado Federal conforme
estabelece o  § 1º do art. 43 do Regimento Comum. A seguir, o Deputado Ricardo Barros solicitou que a reunião
fosse suspensa quando iniciasse a ordem do dia nos Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e
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que fosse reiniciada apóa a sua finalização. Pauta nº 24.  02 - Requerimento nº 18/2007 – CMO. Requer, com
fundamento no art. 71, VII, da Constituição Federal, combinado com o art. 24, incisos IX, X e XI do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, que, ouvido o Plenário desta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, seja solicitado ao Tribunal de Contas da União as seguintes informações: 1) Custo médio unitário, por
m², das obras de construção, com recursos da União, de prédios públicos, anualmente, nos últimos cinco anos; 2)
Custo médio unitário, por km, das obras realizadas com recursos da União, nas rodovias federais, anualmente, nos
últimos cinco anos, abrangendo, separadamente, os projetos/atividades da subfunção 782 – Transporte Rodoviário;
3) Custo médio unitário adotado como padrão pelo Tribunal de Contas da União para obras de construção de
Prédios públicos e para os projetos/atividades das obras realizadas nas rodovias federais”. Autor: Deputado
Giovanni Queiroz. O autor fez a apresentação do Requerimento. O Presidente e o Deputado João Leão
apresentaram sugestão ao Requerimento e foi acolhida pelo autor. O Requerimento foi retirado de pauta e será
reapresentado com nova redação. Em virtude do início da ordem do dia nos Plenários da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, os trabalhos foram suspensos e convocada a continuação para o dia dezoito de outubro, após a
realização da Reunião de Audiência Pública, convocada para as 10 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados.
Às treze horas e vinte e seis minutos do dia dezoito do mesmo mês, o Presidente deu continuidade à reunião.  Em
seguida, comunicou que tendo em vista a entrega do Relatório Preliminar ao Projeto de Lei Orçamentária para 2008
pelo Relator-Geral naquela data, será solicitada ao Presidente do Senado Federal modificação nos seguintes
prazos: apresentação de emendas ao Relatório Preliminar ao PLOA/2008: de 19 a 23 de outubro; e prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Plano Plurianual 2008-2011: de 19  a 30 de outubro.Tendo em vista
o início da ordem do dia no Plenário da Câmara dos Deputados naquele momento, o Presidente anunciou a
interrupção dos trabalhos. O Deputado Cláudio Cajado propôs a continuação para o dia vinte e três de outubro, às
onze horas, e foi atendido pelo Presidente. Os trabalhos foram suspensos, às treze horas e trinta e dois minutos. Às
onze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três do mesmo mês, o Presidente deu continuidade aos
trabalhos, informando que a reunião havia sido iniciada no dia 17 de outubro, para apreciação das matérias da
Pauta 29, que já  foram aprovadas. No decorrer da reunião, houve aprovação dos seguintes Requerimentos de
inclusão na pauta: Requerimento do Deputado Giovanni Queiroz, solicitando a apreciação do Requerimento nº
18/2007, de sua autoria, e o Requerimento de autoria do Deputado Ricardo Barros, solicitando a apreciação dos
Relatórios aos Projetos de Lei nºs 17, 26, 27, 28, 29 e 32/2007-CN. Em seguida, deu prosseguimento à apreciação
das matérias incluídas na extrapauta. Extrapauta 1. Requerimento nº 18/2007- CMO, que “Requer, com
fundamento no art. 71, VII, da Constituição Federal, combinado com o art. 24, incisos IX, X e XI do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, que, ouvido o Plenário desta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, seja solicitado ao Tribunal de Contas da União as seguintes informações: Custos médios com intervalo
de confiança de 95%: 1.1  do m², das obras de construção de prédios públicos, com recursos da união, anualmente,
nos últimos três anos; do  km, das obras realizadas com recursos da União, nas rodovias federais, anualmente, nos
últimos três anos, abrangendo, separadamente, os projetos/atividades da subfunção 782 – Transporte
Rodoviário;Custo médio unitário ou critério similar adotado como padrão de referência pelo Tribunal de Contas da
União para as obras especificadas nos subitens 1.1 e 1.2. Adicionalmente, se possível, informar tipo de solo, relevo
e os custos apurados em cada uma das obras que serviram de embasamento para a informação”. Autor: Deputado
Giovanni Queiroz. O relator apresentou o Requerimento. Não houve debate. Em votação, o Requerimento foi
aprovado por unanimidade, com abstenção do Deputado Eduardo Valverde, na representação da Câmara dos
Deputados e, por unanimidade, no Senado Federal. O Deputado Eduardo Sciarra solicitou prorrogação no prazo de
apresentação de emendas ao Relatório Preliminar ao Projeto de Lei Orçamentária para 2008 para o dia 26 de
outubro. Tendo em vista que o prazo estipulado no cronograma era até o dia vinte e três do mesmo mês, o Relator-
Geral propôs que o encerramento fosse no dia vinte e quatro. Discutiram o assunto a Deputada Rose de Freitas, e
os Deputados Humberto Souto e Ricardo Barros. O Deputado Wellington Roberto propôs a suspensão dos trabalhos
para obter entendimentos com o Relator-Geral. O Presidente propôs a seguinte alteração no cronograma de
tramitação da Matéria Orçamentária: prazo para apresentação de emendas ao Relatório Preliminar: de 19 a
24/10/2007; votação do Relatório Preliminar com emendas: 30/10/2007; apresentação de emendas ao Projeto de
Lei: de 31/10 a 8/11/2007; publicação e distribuição dos avulsos das emendas: até 13/11/2007. Havendo consenso
do Plenário, o Presidente informou que iria solicitar ao Presidente interino do Senado Federal a alteração dos
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prazos. O Relator-Geral solicitou a entrega do Relatório das Atividades pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas
para que fosse incluído na pauta. Na qualidade de Coordenador do Comitê, o Deputado Zé Gerardo informou que o
entregaria no final da tarde daquela data. O Deputado Ricardo Barros teceu considerações sobre o Anexo de Metas
da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2008. EXTRAPAUTA 2. Relatório ao Projeto de Lei nº 17/2007-CN, que
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito
especial no valor global de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinqüenta mil reais), para os fins que especifica.”
Relator:  Senador  Sérgio Guerra. Foram apresentadas 4 emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. Ausente
o relator, o Deputado Humberto Souto foi designado relator ad hoc. Em conformidade com o estabelecido no § 2º do
art. 146 da Resolução nº 1/2006-CN, o Presidente declarou inadmitidas as emendas 2 e 3 sugeridas pelo relator.
Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. EXTRAPAUTA 3. Relatório ao Projeto de Lei nº 26/2007-CN, que “Abre ao
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor global de R$ 93.067.091,00 (noventa e três milhões,
sessenta e sete mil e noventa e um reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”
Relator: Deputado Edinho Bez. Foram apresentadas 7 emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. 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. EXTRAPAUTA 4. Relatório ao Projeto de Lei nº 27/2007-CN, que
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda e do Turismo, crédito suplementar no
valor global de R$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente.” Relator: Deputado Manoel Júnior. Foram apresentadas 3 emendas. Voto: Favorável, nos
termos do Projeto. O relator apresentou o Voto. Em conformidade com o estabelecido no § 2º do art. 146 da
Resolução nº 1/2006-CN, o Presidente declarou inadmitidas as emendas 1 a 3 sugeridas pelo relator. Não houve
debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. A Deputada Rose de Freitas apresentou Requerimento de inversão de pauta para apreciar o
Relatório ao Projeto de Lei nº 29/2007-CN, sendo seguida pelo Deputado Carlos Alberto Leréia. O Presidente deu
continuidade à apreciação das matérias das extrapautas. Às doze horas e trinta e seis minutos, o Presidente
transferiu a condução dos trabalhos ao Deputado Manoel Júnior, conforme estabelecido no caput do art. 14 da
Resolução nº 1/2006-CN, para relatar a matéria seguinte. EXTRAPAUTA 5. Relatório ao Projeto de Lei nº 28/2007-
CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Ciência e
Tecnologia, da Educação e da Cultura, crédito suplementar no valor global de R$ 233.907.232,00 (duzentos e trinta
e três milhões, novecentos e sete mil, duzentos e trinta e dois reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente, e dá outras providências.” Relator:  Senador José Maranhão. Foram apresentadas 19
emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. O relator apresentou o Relatório. Em conformidade com o
estabelecido no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1/2006-CN, o Presidente em exercício declarou inadmitidas as
emendas 4, 5, 6, 13 e 14, sugeridas pelo relator. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Às doze horas e quarenta e dois
minutos, o Presidente reassumiu a condução dos trabalhos. EXTRAPAUTA 6. Relatório ao Projeto de Lei nº
29/2007-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do
Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor global de R$
306.714.388,00 (trezentos e seis milhões, setecentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e oito reais), para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências.” Relator: Deputado Geraldo
Resende. Foram apresentadas 5 emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. O relator apresentou o voto. Em
conformidade com o estabelecido no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1/2006-CN, o Presidente declarou inadmitidas
as emendas 2, 4 e 5, sugeridas pelo relator. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. EXTRAPAUTA 7/2007. Relatório
ao Projeto de Lei nº 32/2007- CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Meio
Ambiente e da Integração Nacional, crédito suplementar no valor global de R$ 8.445.000,00 (oito milhões,
quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Relator: Deputado Pedro Novais. Foram apresentadas  2 emendas. Voto: Favorável nos termos do Projeto. Ausente
o relator, o Deputado Pedro Chaves foi designado relator ad hoc e apresentou o Relatório. Não houve debate. Em



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis calização

5

votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. - Requerimento de inclusão na pauta para apreciação Projeto de Lei nº 35/2007-CN, de autoria do
Deputado Pedro Chaves. Não houve debate. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. - Requerimento de inclusão na pauta para
apreciação das Sugestões concernentes às competências autônomas do Comitê de Avaliação das Informações
sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves – COI, conforme conclusões apresentadas através
da Nota Técnica Conjunta nº 7/2007, COFF/CD e CONORF/SF, de autoria do Deputado Eduardo Valverde. Não
houve debate. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. EXTRAPAUTA 9. Relatório ao Projeto de Lei nº 35/2007-CN, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de R$ 2.350.000,00 (dois
milhões, trezentos e cinqüenta mil reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente”. Relator:
Deputado Pedro Chaves. Não foram  apresentadas  emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. 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. EXTRAPAUTA 8. Apreciação das Sugestões concernentes às
competências autônomas do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de
Irregularidades Graves – COI, conforme conclusões apresentadas através da Nota Técnica Conjunta nº 7/2007,
COFF/CD e CONORF/SF. Autor: Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de
Irregularidades Graves. Coordenador: Deputado Eduardo Valverde. O Coordenador apresentou o sumário do
Relatório. O Presidente e a Deputada Rose de Freitas discutiram a matéria. Em votação, o Relatório foi aprovado
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  - Requerimento de
inclusão na pauta, de autoria da Deputada Rose de Freitas, para apreciação do Relatório de Atividades do Comitê
de Admissibilidade de Emendas. O Deputado José Pimentel, Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2008, ao
ler o art. 25 da Resolução nº 1/2006-CN, sugeriu a supressão do item 34 do Relatório apresentado. O Deputado
Edinho Bez questionou à Presidência quanto a quem poderia propôr alteração da referida Resolução. O Presidente
respondeu que era facultado aos parlamentares no âmbito do Congresso Nacional. O Deputado Wellington Roberto
solicitou vista do Relatório e o Presidente deu o prazo de vinte e quatro horas, às treze horas e dez minutos. A
seguir, o Presidente respondeu à Questão de Ordem apresentada pelo Deputado Vanderlei Macris, na Décima
Quarta Reunião Ordinária, realizada em oito de agosto de dois mil e sete, quanto ao cumprimento do art. 128 da
Resolução nº 1/2006-CN, na Segunda reformulação do Relatório ao Projeto de Lei nº 3/2007-CN. O Presidente
indeferiu a questão de ordem, caracterizando-a como intempestiva, tendo em vista que a Matéria a qual ser referia
havia sido votada em 10 de julho de dois mil e sete. ENCERRAMENTO: Antes de encerrar, informou da realização
da reunião ordinária a ser realizada no dia vinte e quatro de outubro, às quatorze horas e trinta minutos, no plenário
2 da Câmara dos Deputados. Às treze horas e treze minutos, os trabalhos foram encerrados. 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.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


