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ATA DA  PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA,
DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,

REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE  2008.

Aos doze e treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e oito, foi convocada extraordinariamente a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com o objetivo de apreciar as matérias constantes das
Pautas nºs 1 e 2. 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, Humberto Souto, José Pimentel, Manoel Junior, Márcio Reinaldo Moreira, Mussa Demes, Nelson
Meurer, Paulo Pimenta, Paulo Rubem Santiago, Pedro Fernandes, Pedro Novais, Rafael Guerra, Regis de Oliveira,
Roberto Rocha, Rose de Freitas, Vanderlei Macris, Vignatti, 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, Carlos Alberto
Leréia, Darcísio Perondi, Devanir Ribeiro, Duarte Nogueira, Eduardo Valverde, Fernando Ferro, Geraldo Resende,
Gorete Pereira, João Carlos Bacelar, João Leão, João Magalhães, Luiz Carreira, Marcelo Castro, Marcos Medrado,
Miguel Corrêa Jr., Pedro Chaves, Ricardo Barros e Zé Geraldo; - Senadores suplentes: Flexa Ribeiro, Francisco
Dornelles, Lúcia Vânia, Romeu Tuma e Sibá Machado. Foi registrado o comparecimento dos parlamentares não
integrantes da Comissão, Deputados Gilmar Machado, Hugo Leal, Luciano Castro, Paes Landim e Wellington
Fagundes; e o Senador Marconi Perillo. Foi registrada a ausência dos membros titulares: - Deputados: Gonzaga
Patriota, Ivan Valente e Walter Pinheiro; - Senadores: Cristovam Buarque e Sérgio Guerra. ABERTURA: às
quatorze horas e cinqüenta e nove minutos do dia doze de fevereiro 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 Senador Antonio Carlos Valadares solicitou a inversão da pauta para apreciação das Mensagens nºs
64 e 136/2007-CN. O Presidente informou que inicialmente apreciaria as Atas das seguintes reuniões: 27ª Reunião
Ordinária, realizada nos dias 21 e 23 de novembro de 2007, 6ª Reunião  Extraordinária, realizada nos dias 27 e 28
de novembro de 2007, 7ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 4, 5 e 6 de dezembro de 2007, 8ª Reunião
Extraordinária, realizada nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2007,  9ª Reunião  Extraordinária, realizada no dia 18
de dezembro de 2007. Havendo concordância do Plenário, o Presidente propôs a dispensa da leitura das Atas por
terem sido distribuídas antecipadamente. Não havendo discussão e conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 8º
do Regulamento Interno da Comissão, as Atas foram colocadas em votação, que foram aprovadas por
unanimidade. EXPEDIENTE: conforme solicitação do Deputado Regis de Oliveira apresentada na 11ª Reunião
Ordinária, realizada em 27 de junho de 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. Determinou, ainda,
a inclusão dos expedientes nas notas taquigráficas da reunião dos expedientes enviados aos membros e
Lideranças Partidárias no dia dezenove de dezembro do ano de 2008. ORDEM DO DIA: O Senador Antonio Carlos
Valadares apresentou requerimento de inversão de pauta para apreciação dos itens 1 e 2 da pauta 2. Em votação, o
Requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
PAUTA 2. 1 - Mensagem nº 64/2007-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 6º do art. 2º da
Lei nº 11.439, de 29 de dezembro de 2006, o relatório parcial 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, referente ao primeiro quadrimestre de 2007”. Relator: Senador Antônio Carlos
Valadares. Voto: pelo arquivamento da matéria. O relator apresentou o Relatório. Não houve discussão. Em
votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Item 2 - Mensagem nº 136/2007-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 6º do art.
2º da Lei nº 11.439, de 29 de dezembro de 2006, o relatório e avaliação do cumprimento da meta de superávit
primário do conjunto dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e do Programa de Dispêndios Globais das
empresas estatais federais não-financeiras, referente ao segundo quadrimestre de 2007”. Relator: Senador Antônio
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Carlos Valadares. Voto: pelo arquivamento da matéria e dos demais documentos  que compõem o processo. O
relator apresentou o Relatório. Não houve discussão. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. PAUTA 1. Apreciação dos Relatórios Setoriais
apresentados às Áreas Temáticas da Proposta Orçamentária para 2008. Área Temática I – Infra-Estrutura. Relator
Setorial: Senador Leomar Quintanilha. O Relator Setorial apresentou resumo do Relatório e Errata. A discussão e o
prazo para apresentação de destaques foram iniciados. Debateram a matéria os Deputados Márcio Reinaldo
Moreira, Cláudio Cajado, Eduardo Sciarra, Hugo Leal, Humberto Souto, Eduardo Valverde, Eduardo Gomes,
Luciano Castro, Darcísio Perondi, Marcelo Castro, Pedro Novais, Zé Gerardo e Edinho Bez.  A seguir, o Presidente
leu o estabelecido no art. 80 inciso I, alínea a, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional: “para recompor
dotação cancelada, até o limite de 3 (três) destaques por membro da CMO, inadmitidos os que tenham como
objetivo recompor dotação reduzida por cancelamento linear:”  Continuaram o debate do Relatório o Senador
Augusto Botelho e os Deputados Pedro Fernandes, Giovanni Queiroz e Welinton Fagundes. Foi encerrada a
discussão e o prazo para apresentação de destaques. Às dezesseis horas e trinta e um minutos o Primeiro Vice-
Presidente, Deputado Roberto Rocha, assumiu a direção dos trabalhos. Nos termos do parágrafo único do art. 25 da
Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente solicitou autorização do Plenário para dispensar a
manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas com relação às emendas individuais apresentadas a essa
Área Temática, tendo em vista que já houve manifestação quanto às emendas coletivas. Em votação, a autorização
foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A seguir, o
Presidente em exercício colocou em votação o Relatório Setorial referente à Área Temática I – Infra-Estrutura,
com as alterações da Errata, que foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, ressalvados os destaques. A apreciação dos destaques foi adiada. A seguir, o Presidente
anunciou a apreciação dos destaques apresentados ao Relatório Setorial referente à Área Temática III –
Integração Nacional e Meio Ambiente. Relator Setorial: Deputado Eunício Oliveira. O Deputado Eduardo Sciarra
solicitou a votação separadamente do destaque 14, de autoria da Bancada do Paraná. De acordo com o disposto no
art. 139 § 2º da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente solicitou autorização para votação
dos destaques em globo, por tipo de voto do relator, exceto o destaque 14. Em votação, a autorização foi aprovada
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 1) Destaque com voto do
relator setorial pela aprovação: 7. Em votação, o destaque foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em seguida, o Deputado Eduardo Sciarra retirou o destaque 14 e
solicitou ao relator que o indicasse ao Relator-Geral. O relator Setorial acatou a solicitação. 2) Destaque com voto
do relator pela prejudicialidade: 15 e 16, do Deputado Marcelo Castro. O Presidente declarou prejudicados os
destaques 15 e 16. 3) Destaque com voto do relator pela rejeição: 1 a 6, 8 a 14, 17 a 83. Em votação em globo, os
destaques foram rejeitados na representação da Câmara dos Deputados. Não foram apreciados na representação
do Senado Federal, conforme dispõe o § 1º do art. 43 do Regimento Comum. O Relator Setorial encaminhou a
indicação do Deputado Eduardo Sciarra ao Relator-Geral. Às dezesseis horas  e cinqüenta minutos, os trabalhos
foram suspensos e convocada a continuação para as dezenove horas e trinta minutos daquele dia. Às vinte horas e
três minutos da mesma data, o Presidente deu continuidade à reunião. Apreciação do Requerimento de inclusão na
pauta, de autoria do Deputado João Carlos Bacelar, da Errata ao Relatório de Atualização das Estimativas da
Receita da Proposta Orçamentária para 2008. Nesse momento, o Deputado Fábio Ramalho pediu verificação de
votação. O Presidente respondeu que o pedido deveria ser formulado no momento oportuno.  A seguir, o Presidente
passou à votação do requerimento de inclusão, que foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. EXTRAPAUTA. Apreciação da Errata ao Relatório de Atualização das
Estimativas da Receita referente à Proposta Orçamentária para 2008. Relator da Receita: Senador Francisco
Dornelles. O Relator apresentou  a Errata. Iniciado o debate, o Deputado Pedro Novais discutiu o assunto.
Finalizada o debate, o Presidente anunciou a votação da Errata, que foi aprovada por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Presidente deu prosseguimento à apreciação
dos Relatórios Setoriais das Áreas Temáticas da Proposta Orçamentária para 2008. Relatório Setorial da Área
Temática VI – Fazenda, Desenvolvimento e Turismo. Relatora Setorial: Senadora Lúcia Vânia. Ausente naquele
momento a relatora, o Presidente anunciou que a discussão e o prazo para apresentação de destaques estavam
abertos. Tendo adentrado no recinto, a relatora informou que, naquele momento, estava entregando Errata ao
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Relatório e que seria apresentada oportunamente. A seguir, o Deputado Gilmar Machado sugeriu a suspensão dos
trabalhos para entendimentos. O Presidente assentiu e interrompeu a reunião, às vinte horas e vinte e seis minutos.
Às vinte horas e trinta e três minutos do mesmo dia, os trabalhos foram reiniciados e suspensos em seguida. Antes,
foi convocada a continuação para o dia subseqüente, às nove horas e trinta minutos. Às dez horas do dia treze de
fevereiro do mesmo ano, o Presidente retomou a reunião. O Deputado Alex Canziani solicitou que a Relatora
Setorial da Área Temática VI – Fazenda, Desenvolvimento e Turismo apresentasse a Errata ao Relatório. Discutiram
o assunto os Deputados Cláudio Cajado e Gilmar Machado. O Deputado Pedro Fernandes, ao fazer uso da palavra,
mencionou reportagem veiculada na Revista Época, em que se reporta à Comissão de maneira favorável e positiva.
O Presidente solicitou que o comentário fosse registrado nos anais da Comissão. A seguir, foi dado prosseguimento
à apreciação do Relatório Setorial da Área Temática VI – Fazenda, Desenvolvimento e Turismo. A Relatora Setorial
apresentou a Errata. Os debates foram iniciados. Discutiram a matéria os Deputados Paes Landim, Pedro Chaves,
Cláudio Cajado, Pedro Novais, que teceu comentários sobre o disposto no art. 43 da Resolução nº 1, de 2006, do
Congresso Nacional. Continuando, discutiram a matéria os Deputados Pedro Fernandes, Welllington Roberto,
Gorete Pereira, Edinho Bez, o Senador Marconi Perillo, Geraldo Resende, Roberto Rocha e Carlos Alberto Leréia.
Às onze horas e vinte e um minutos, o Primeiro Vice-Presidente, Deputado Roberto Rocha, assumiu a direção dos
trabalhos. O Deputado Cláudio Cajado, ao discutir o assunto, mencionou o Relatório do Comitê de Admissibilidade
de Emendas e a Relatora respondeu à colocação feita. Finalizando os debates, discutiram, ainda, o Senador Cícero
Lucena e os Deputados Giovanni Queiroz e Zé Gerardo. A Relatora respondeu aos questionamentos efetuados. A
seguir, o Presidente encerrou a discussão e o prazo para apresentação de destaques. O Presidente em exercício
solicitou autorização do  Plenário para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas com
relação às emendas individuais e de relator. Em votação, a autorização foi aprovada por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Presidente em exercício leu a Contestação, de
autoria do Deputado Zé Gerardo, ao parecer de inadimissibilidade da emenda nº 7107.0017, nos termos do art. 148
da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional. O autor apresentou a Contestação. Não houve debate. Em
votação, a Contestação foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. A seguir, o Presidente em exercício anunciou a votação do Relatório Setorial referente á Área Temática VI,
com as alterações da Errata, que foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, ressalvados os destaques. A apreciação dos destaques foi adiada. O Presidente em exercício
retornou à Área Temática I – Infra-estrutura. – Apreciação dos destaques. Os destaques 39 e de 41 a 46, do
Deputado Marcelo Castro, foram retirados pelo autor. O Presidente em exercício solicitou autorização do  Plenário
para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas com relação às emendas individuais e de
relator. Em votação, a autorização foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Foi submetida ao Plenário proposta do Presidente para votação dos destaques em bloco, por
tipo de voto do Relator Setorial que, em votação, foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. 1) Destaque com voto do relator pela inadmissibilidade: 36 a 38, 40, 63, 78 a
83, 100 a 102, 127 a 136. Os destaques foram declarados inadmitidos pelo Presidente em exercício. 2) Destaques
com voto do relator pela rejeição: 1 a 28, 30 a 35, 47 a 62, 64 a 77, 84 a 99, 103 a 121, 123 a 126, 137 a 139. Em
votação em bloco, os destaques foram rejeitados na representação da Câmara dos Deputados. Não foram
apreciados na representação do Senado Federal, conforme dispõe o § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 3)
Destaques com voto do relator pela prejudicialidade: 29 e 122. Os destaques foram declarados prejudicados
pelo Presidente em exercício. O Presidente em exercício informou que a lista com o voto do relator setorial aos
destaques apresentados à Área Temática VI – Fazenda, Desenvolvimento e Turismo ainda não havia sido
concluído. O Deputado Gilmar Machado solicitou que fosse aguardado o prazo de vinte minutos. O Plenário
assentiu.  Às onze horas e cinqüenta e um minutos, os trabalhos foram interrompidos. Às treze horas e quatro
minutos do mesmo dia, os trabalhos foram reabertos pelo Presidente, Senador José Maranhão. O Presidente
apresentou proposta para votação dos destaques em bloco, por tipo de voto do Relator Setorial que, em votação, foi
aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 1) Destaque com
voto do relator pela aprovação parcial: 77, do Deputado Zé Gerardo, atendido com 1 milhão de reais. Em
votação, o destaque foi  aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. 2) Destaques com voto do relator pela rejeição: 1 a 76. Em votação em bloco, os destaques foram
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rejeitados na representação da Câmara dos Deputados. Não foram apreciados na representação do Senado
Federal, conforme dispõe o § 1º do art. 43 do Regimento Comum. A seguir, a relatora fez a leitura dos pleitos que
serão encaminhados na forma de indicação ao Relator-Geral. O Deputado Eduardo Valverde informou que haveria
reunião do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços  com Indícios de Irregularidades Graves, a
ser realizada  às dezesseis horas daquela data, para conclusão do Relatório. PAUTA 2. 3 – Requerimento nº
22/2007-CMO, que requer o envio do Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2007 e de seu Substitutivo para a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados para que seja relatado parecer quanto
aos aspectos constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa, especialmente no tocante aos artigos 4º, 6º, 12,
15, 16, e 22. Autor: Deputado Humberto Souto. Ausente o autor, a apreciação foi adiada. 4 - Requerimento nº
28/2007-CMO, que requer nos termos regimentais que o Comitê de Avaliação da Receita emita novo parecer com
novas reestimativas de receitas orçamentárias antes da apresentação do Relatório Final do Relator Geral, Deputado
José Pimentel (PT/CE), diante da situação posta após a rejeição da Proposta de Emenda à Constituição, pelo
Senado Federal, que  prorrogava a Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira, no sentido de
encontrar alternativas para as fontes de recursos para a Lei Orçamentária para 2008. Autor: Deputado Vanderlei
Macris. O Requerimento foi prejudicado em função da aprovação da Errata ao Relatório da Atualização das
Estimativas da Receita. ENCERRAMENTO: tendo sido apreciadas as matérias das pautas, os trabalhos foram
encerrados e a reunião ordinária convocada para as quatorze horas e trinta minutos daquela data foi cancelada. O
Presidente convocou reunião com o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias na Comissão, os
Coordenadores de Bancadas Estaduais, o Relator-Geral e os Relatores Setoriais da Proposta Orçamentária para
2008, a ser realizada às dezesseis horas daquele dia, na sala de reuniões da Presidência, cujo tema seria o
Relatório Final da Proposta Orçamentária para 2008. Antes, foram convocadas reuniões a serem realizadas nas
seguintes datas e horários, no plenário 2 da Câmara dos Deputados: dia 20 de fevereiro, às quatorze horas e trinta
minutos: reunião ordinária; dia 21 de fevereiro, às dez e às quatorze horas: reuniões extraordinárias; e no dia dia 22
de fevereiro, às dez e às quatorze horas: reuniões extraordinárias. 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


