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

REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE NOVEMBRO DE  2008.

Aos quatro e cinco dias do mês de novembro 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 26, 27 e 28. Nesse período, foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares:
Bruno Araújo, Carlito Merss, Carlos Zarattini, Cezar Silvestri, Dagoberto, Dilceu Sperafico, Edmilson Valentim,
Eduardo Amorim, Eduardo da Fonte, Guilherme Campos, Jaime Martins, Jorge Bittar, José Guimarães, José Rocha,
Leonardo Monteiro, Luiz Bittencourt, Luiz Carlos Busato, Marcos Montes, Mendes Ribeiro Filho, Osvaldo Reis,
Raimundo Gomes de Matos, Rodrigo Rollemberg, Sergio Petecão, William Woo e Wilson Santiago; - Senadores
titulares: Delcídio Amaral, Gilberto Goellner, Gim Argello, Jefferson Praia, José Nery, Kátia Abreu, Marconi Perillo,
Neuto de Conto e Serys Slhessarenko; - Deputados suplentes: André Vargas, Aníbal Gomes, Antônio Carlos Biffi,
Chico Lopes, Colbert Martins, Felipe Bornier, Frank Aguiar, Germano Bonow, Gilmar Machado, Jorge Khoury,
Lázaro Botelho, Luiz Carlos Setim, Marinha Raupp, Milton Monti, Natan Donadon, Paulo Lima, Rômulo Gouveia,
Vilson Covatti e Wellington Fagundes. Foi registrada a ausência dos membros titulares: - Deputados: Alfredo
Kaefer, Edson Duarte, Eliseu Padilha, Mendonça Prado e Miguel Martini; - Senadores: César Borges e Gilvam
Borges. Foi registrado o comparecimento do parlamentar não integrante da Comissão, Deputado Júlio Cesar.
ABERTURA: às quinze horas e um minuto do dia quatro de novembro, e havendo número regimental conforme
estabelecido no art. 134 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, os trabalhos foram iniciados pelo
Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência, Senador Marconi Perillo. O Presidente em exercício fez uso
da palavra para tecer comentários enaltecedores sobre a realização dos Seminárois Regionais, em especial o que
foi realizado em Goiânia, Goiás. O Deputado Chico Lopes pediu a palavra para tecer considerações acerca do
Seminário Regional realizado em Fortaleza, ressaltando o grande êxito do evento. Em virtude de não haver quorum
regimental para deliberação, o Presidente em exercício suspendeu os trabalhos, às quinze horas e seis minutos, e
convocou a continuação para após o encerramento da Ordem do Dia nos Plenários da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Às dezenove horas e cinqüenta e oito minutos do mesmo dia, o Presidente, Deputado Mendes
Ribeiro Filho, reabriu a reunião. Tendo em vista a continuação da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos
Deputados, os trabalhos foram suspensos e convocada a continuação para as quatorze horas e trinta minutos do
dia subseqüente. Às quatorze horas e cinqüenta e três minutos do dia cinco de novembro, o Presidente deu
prosseguimento à reunião. Informou que havia quorum para deliberação nas duas Casas do Congresso Nacional.
EXPEDIENTE: conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, foi dispensada a
leitura dos expedientes. O Presidente determinou ao Departamento de Taquigrafia a inclusão dos expedientes nas
notas taquigráficas da reunião. Informou que a lista com os expedientes foi encaminhada, pelo correio eletrônico,
aos membros e Lideranças Partidárias.  Apreciação da Ata da 9ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 14 e
15/10/2008. Por consenso, foi dispensada a leitura da Ata que, em votação, foi aprovada por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. ORDEM DO DIA: O Deputado José Guimarães
apresentou requerimento de inversão de pauta no sentido de que o Relatório Preliminar apresentado com emendas
fosse apreciado inicialmente. Em votação, o requerimento foi aprovado  por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  PAUTA 27. 1 – Apreciação do Relatório Preliminar com emendas,
apresentado ao Projeto de Lei nº 38/2008-CN  que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício
financeiro de 2009”. (Orçamento para 2009). Relator-Geral: Senador Delcídio Amaral. Foram apresentadas 46
emendas ao relatório Preliminar. Voto: pela aprovação do Relatório Preliminar nos termos apresentados, com as
alterações decorrentes das emendas aprovadas e aprovadas parcialmente e com ajustes de redação identificados
no texto. O Relator-Geral apresentou os pontos principais do Relatório e do Adendo. Em conformidade com o
disposto no §2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006-CN, o Presidente declarou inadmitidas as emendas n°s 32,
33, 34, 35, 36 e 37, sugeridas pelo relator. O Presidente anunciou o início do debate bem como do prazo para
apresentação de destaques. O Deputado Luiz Carlos Busato discutiu a matéria. Não havendo mais inscritos, a
discussão e o prazo para apresentação de destaques foram encerrados. Em votação ressalvados os destaques, o
Relatório com as alterações decorrentes do Adendo, foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara
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dos Deputados e do Senado Federal. - Apreciação dos 8 destaques apresentados. O Relator-Geral informou que se
o valor das emendas individuais fosse aumentado necessariamente o valor destinado às emendas de bancada, em
especial as de comissão, seria reduzido. Continuando, informou que acataria destaque em que solicitava o aumento
das emendas individuais para 10 milhões de reais. Proposta para votação dos destaques em globo por tipo de voto
do Relator-Geral. Em votação a proposta foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. I-) Destaque com voto do Relator-Geral pela aprovação: destaque 1,do Deputado
José Guimarães, à Emenda 1, do Senador Gilberto Goellner. O Relator-Geral deu voto favorável. Em votação
votação, o destaque foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Ficam prejudicados os destaques 3, do Deputado Eduardo da Fonte, à Emenda 20, do Deputado Nelson
Meurer;  4, do Deputado Valadares Filho, à Emenda 27, do Deputado Dr. Ubiali; e 6, do Deputado Luiz Carlos
Busato, à Emenda 38 de sua autoria. II-) Destaques com voto do Relator-Geral pela rejeição: 2, do Deputado
Lázaro Botelho, à Emenda 16, de sua autoria; 5, do Deputado Rodrigo Rollemberg, à Emenda 44, da Deputada
Sandra Rosado; 7, do Deputado Carlito Merss, à Emenda 30, do Deputado Ricardo Berzoini; e 8, do Deputado
Guilherme  Campos, à Emenda 11, do Deputado Luciano Castro. O Relator-Geral  deu voto contrário aos
destaques. Em votação, 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. PAUTA
28. 1 - Apreciação do Relatório de Atividades do Comitê de Admissibilidades de Emendas – CAE (Diretrizes e
orientações para análise da admissibilidade de emendas, em razão do disposto no art. 25 da Resolução nº 1/2006-
CN). Coordenador: Deputado Eliseu Padilha. O Coordenador apresentou o Relatório. Não houve debate. Em
votação, o Relatório de Atividades do CAE foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. O Presidente teceu considerações sobre a realização dos Seminários Regionais
destinados ao debate da Proposta Orçamentária para 2009, destacando o êxito que tem coroado as reuniões, com
registro de grande número de presentes. O Deputado Jorge Bittar fez uso da palavra para destacar as emendas a
serem apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária para 2009, tendo sido respondido pelo Relator-Geral e pelo
Coordenador do CAE. O Relator-Geral, ao ler o cronograma de tramitação do Projeto de Lei Orçamentária para
2009, informou da exigüidade de tempo para apreciação da Matéria. 2 – Apreciação do Relatório apresentado ao
Projeto de Lei nº  51/2008-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de R$ 19.070.000,00 (dezenove milhões e setenta mil reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Carlito Merss. Foram apresentadas 3 emendas. Voto:
favorável, nos termos do Projeto. A apreciação foi adiada. 3 – Aviso nº  33/2008-CN, que  “Encaminha ao
Congresso Nacional, cópia do Acórdão nº 1901, de 2008 - TCU (Plenário), sobre o relatório de levantamento de
auditoria realizado nas obras rodoviárias emergenciais na BR-272/PR, trecho entre Francisco Alves e a ponte sobre
o Rio Piquiri (km 521,9 ao km 537,8), incluídas no Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas
Estradas. (TC 002.004/2006-8)”. Relator: Senador Neuto de Conto. Não foram apresentadas emendas. Voto: pela
alteração do Anexo VI da Lei nº 11.647/2008 (LOA/2008), com vistas a desbloquear os créditos orçamentários
relativos a obras rodoviárias emergenciais na BR-272/PR, trecho entre Francisco Alves e a ponte sobre o Rio Piquiri
(km 521,9 ao km 537,8), nos termos do Projeto de Decreto Legislativo apresentado.  A apreciação foi adiada. 4 -
Requerimento nº 11/2008-CMO, que “Solicita a realização de Seminários Regionais para exposição do Projeto de
Lei Orçamentária 2009”.  (A realizar-se no período de 7 a 12 de novembro nas seguintes cidades: - Rio de Janeiro-
RJ; Salvador-BA; Palmas-   TO; Porto Velho –RO). Autor: Senador Delcídio Amaral. Em votação, o Requerimento
foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. PAUTA 26. 1 –
Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 35/2008-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor de R$ 105.544.000,00 (cento e cinco milhões e
quinhentos e quarenta e quatro mil reais), para os fins que especifica, e dá outras providências”. Relator: Deputado
Wellington Fagundes. Foram apresentadas  11 emendas. Voto: favorável, nos termos do Projeto. ausente o Relator,
foi designado o Deputado Vilson Covatti como relator ad hoc, que apresentou o  Relatório. Tendo em vista  o início
da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados, a apreciação da Matéria foi adiada. O Deputado Gilmar
Machado informou da necessidade de ser estabelecido cronograma de reuniões consecutivas da Comissão em
virtude da pauta da Câmara dos Deputados ficar sobrecarregada  com a proximidade do término da Sessão
Legislativa. O Presidente suspendeu a reunião, às dezesseis horas e vinte e quatro minutos, e a apreciação das
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demais matérias das pautas foi adiada. Antes, convocou a continuação para após a Ordem do Dia nos Plenários da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Às  vinte horas e onze minutos da mesma data, o Presidente reabriu
a reunião. Retificou que o nome correto da reunião era “Décima Reunião Extraordinária” e não “Décima Primeira”
como falado no início dos trabalhos.  ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: em virtude da continuação da Ordem
do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados, o Presidente anunciou o encerramento dos trabalhos. Antes,
convocou a realização das reuniões nas seguintes datas: dia 11 de novembro, às 14h30min, reunião extraordinária,
no plenário 2 da Câmara dos Deputados;  dia 12 de novembro: às 10 horas, reunião extraordinária; e às 14h30,
reunião ordinária, a serem realizadas no plenário 2 da Câmara dos Deputados. Os trabalhos foram encerrados às
vinte horas e doze minutos. 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


