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

REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE  2008.

Aos dezessete dias do mês de abril 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 da Pauta nº 6.
Foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares: Carlito Merss, Carlos Zarattini, Cezar
Silvestri, Claudio Diaz, Dilceu Sperafico, Edmilson Valentim, Eduardo da Fonte, Guilherme Campos, Jaime Martins,
Jorge Bittar, José Guimarães, Luiz Bittencourt, Luiz Carlos Busato, Marcos Montes, Mendes Ribeiro Filho,
Mendonça Prado, Miguel Martini, Rodrigo Rollemberg e Sergio Petecão; - Senadores titulares: Aloizio Mercadante,
Delcídio Amaral, Gim Argello, José Nery, Kátia Abreu e Neuto de Conto; - Deputados suplentes: Antônio Carlos
Biffi, Felipe Bornier, Germano Bonow, Jorge Khoury, Max Rosenmann e Wellington Fagundes; - Senador suplente:
Epitacio Cafeteira. Foi justificada a ausência do Deputado José Rocha, membro titular. Foi registrada a ausência
dos membros titulares: - Deputados: Dagoberto, Edson Duarte, Eduardo Amorim, Eliseu Padilha, Fernando de
Fabinho, Humberto Costa, José Anibal, Leonardo Monteiro, Osvaldo Reis, Waldir Neves, William Woo e Wilson
Santiago; - Senadores: Álvaro Dias, César Borges, Gilberto Goellner, Gilvam Borges e Osmar Dias. Foi registrado o
comparecimento dos parlamentares não integrantes da Comissão: - Deputados: Júlio Cesar e Walter Pinheiro.
ABERTURA: às doze horas e trinta minutos, e havendo número regimental conforme estabelecido no art. 134 da
Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente, Deputado Mendes Ribeiro Filho, declarou iniciados
os trabalhos. Apreciação das Atas das seguintes reuniões: 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 26, 27 e 28 de
fevereiro de 2008; 1ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de março de 2008; e Reunião de Instalação e Eleição da
Mesa Diretora da Comissão, realizada nos dias 1° e  2 de abril de 2008. Por consenso, foi dispensada a leitura das
Atas que, em votação, foram aprovadas por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. EXPEDIENTE: proposta do Presidente para que fosse mantida a suspensão da leitura do
expediente conforme estava sendo feito no ano anterior, com a determinação da sua transcrição nas notas
taquigráficas da reunião e encaminhamento aos gabinetes dos membros da Comissão e das Lideranças Partidárias
através do correio eletrônico. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. ORDEM DO DIA: Pauta nº 6. Apreciação dos Relatórios apresentados às
seguintes Matérias: 1) Medida Provisória nº 423/2008-CN, que “Abre crédito extraordinário, em favor dos
Ministérios dos Transportes e da Integração Nacional, no valor global de R$ 613.752.057,00 (seiscentos e treze
milhões, setecentos e cinqüenta e dois mil, cinqüenta e sete reais), para os fins que especifica”. Relator: Deputado
José Guimarães. Foram apresentadas 12 emendas. Voto: favorável, nos termos da Medida Provisória,  tendo sido
inadmitidas as 12 emendas. O relator apresentou o Relatório. Conforme dispõe o § 2º do art. 146 da Resolução nº
1/2006-CN, o Presidente declarou inadmitidas as emendas sugeridas pelo relator e informou que desde o ano de
2003 o Plenário da Comissão não apreciava Relatório a Medida Provisória. Os debates foram iniciados. Discutiram
o Relatório os Deputados Mendonça Prado, Wellington Fagundes, Cláudio Diaz e os Senadores Delcídio Amaral e
Gim Argello. Finalizado o debate, o Relatório foi colocado em votação, que foi aprovado por unanimidade  nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado Walter Pinheiro, na qualidade de ex-
integrante da Comissão, fez uso da palavra para informar da necessidade de fixar a função das Bancadas Estaduais
na apreciação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, Projeto de Lei Orçamentária Anual e do Projeto de Lei
do Plano Plurianual, quando da sua tramitação. O Senador Delcídio Amaral discutiu o assunto. O Presidente
informou que criará, no âmbito da Comissão, o Colegiado de Coordenadores das Bancadas Estaduais para  tratar
sobre esses assuntos e com intuito de facilitar as relações da Comissão com os respectivos Coordenadores. A
seguir, informou que havia requerimento para inclusão de matéria na ordem do dia, de autoria do Deputado
Wellington Fagundes. O autor informou que tratava-se sobre apreciação do Relatório sobre o disciplinamento das
relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 399, de 2007, que “Abre crédito extraordinário, em favor da
Presidência da República, dos Transportes, do Meio Ambiente e da Integração Nacional, no valor de R$
456.625.000,00 (quatrocentos e cinqüenta e seis milhões e seiscentos e vinte e cinco mil reais), para os fins que
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especifica”, nos termos do disposto no art. 11 da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional. Os Deputado
Mendonça Prado e Germano Bonow solicitaram prazo para análise da Matéria. A seguir, o requerimento foi retirado
pelo autor. 2) Aviso nº 23/2007-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º
do art. 71 da Constituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União, referente ao 2º
trimestre do exercício de 2007”. Relator: Senador Gilberto Goellner. Voto: pelo conhecimento e que seja formulado
convite ao Procurador-Geral do Tribunal de Contas da União e aos Ministros Ubiratan Aguiar e Valmir Campelo,
Relatores dos Acórdãos nº 639/07 – Plenário e nº 1188/07 – Plenário, que tratam, respectivamente, de auditoria na
Secretaria de Patrimônio da União e Auditoria em obras inacabadas. A  apreciação foi  adiada, em virtude da
ausência do relator. O Presidente informou que designaria, na reunião seguinte, o Deputado Germano Bonow como
relator se o Deputado Gilberto Goellner, relator designado, não estivesse presente à reunião. 3) Aviso nº 39/2007-
CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 71 da Constituição
Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União, referente ao 3º trimestre do exercício de 2007”.
Relator: Senador Gilberto Goellner. Voto: pelo conhecimento e  arquivamento da matéria, propondo que o
Congresso Nacional tome ciência do feito, estude a possibilidade de compor grupos de trabalho para
aperfeiçoamento da legislação sobre controle de obras públicas e controle de despesas de  pessoal. A  apreciação
foi adiada, em virtude da ausência do relator. O Presidente informou que designaria, na reunião seguinte, o
Deputado Germano Bonow como relator  se o Deputado Gilberto Goellner, relator designado, não estivesse
presente à reunião. 4) Aviso nº 02/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto
no § 4º do art. 71 da Constituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União, referente ao
4º trimestre de 2007”. Relator: Senador Gilberto Goellner.  Voto: pelo conhecimento e  arquivamento da matéria. A
apreciação foi  adiada, em virtude da ausência do relator. O Presidente informou que designaria, na reunião
seguinte, o Deputado Germano Bonow como relator se o Deputado Gilberto Goellner, relator designado, não
estivesse presente à reunião. 5) Mensagem nº 149/2006-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional nos termos
do § 5º do art. 76 da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas,
referente ao quinto bimestre de 2006, destinado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
do Congresso Nacional”. Mensagem nº 155/2006-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 5º
do art. 76 da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas”. Relator:
Deputado José Guimarães.  Voto: pelo arquivamento das matérias. O relator apresentou o 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. ENCERRAMENTO: antes de encerrar, o Presidente convocou as
seguintes reuniões: dia 22 de abril, às quinze horas, reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças
Partidárias com assento na Comissão; dia 23 de abril, nos seguintes horários: às dez horas e trinta minutos, reunião
do Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais com assento na Comissão; e às quatorze horas e trinta
minutos, reunião ordinária da Comissão. 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. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO. Presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


