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

REALIZADA NOS DIAS  11 E 12 DE NOVEMBRO DE  2008.

Aos onze e doze 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 29. 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, Eliseu
Padilha, Guilherme Campos, Jaime Martins, José Guimarães, José Rocha, Leonardo Monteiro, Luiz Bittencourt, Luiz
Carlos Busato, 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, Marconi Perillo e Serys Slhessarenko; - Deputados suplentes: André Vargas, Antônio
Carlos Biffi, Átila Lins, Beto Albuquerque, Chico Lopes, Colbert Martins, Felipe Bornier, Frank Aguiar, Germano
Bonow, Gilmar Machado, Lázaro Botelho, Luiz Carlos Setim, Marinha Raupp, Natan Donadon, Paulo Lima, Rômulo
Gouveia, Vilson Covatti, Wellington Fagundes e Zezéu Ribeiro. Foi registrada a ausência dos membros titulares: -
Deputados: Alfredo Kaefer, Edson Duarte, Eduardo da Fonte, Jorge Bittar, José Carlos Aleluia, Marcos Montes,
Mendonça Prado e Miguel Martini; - Senadores: César Borges, Gilvam Borges, Kátia Abreu e Neuto De Conto.
ABERTURA: às quinze horas do dia onze de novembro, e havendo número regimental conforme estabelecido no
art. 134 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, os trabalhos foram iniciados. Às quinze horas e um
minuto, o Deputado José Guimarães, no exercício da Presidência conforme estabelece o caput do art. 14 da
Resolução n°1, de 2006, do Congresso Nacional, alterada pela Resolução nº 3, de 2008-CN, suspendeu a reunião,
em virtude de não haver quorum regimental para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. A continuação foi convocada para o dia subseqüente, às dez horas. Às dez horas e trinta e quatro
minutos do dia doze de novembro, o Presidente, Deputado Mendes Ribeiro Filho, reabriu a reunião e 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 das Atas das seguintes reuniões: 9ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de outubro de
2008; e 10ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 4 e 5 de novembro 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. Às dez horas e trinta e cinco minutos, o Presidente suspendeu a reunião e a
reiniciou às dez horas e trinta e seis minutos. Informou ser consensual que somente seriam apreciados os
Relatórios aos Projetos de Lei de Créditos Adicionais cujos votos fossem pela aprovação nos termos do Projeto. Em
seguida, o Deputado José Rocha solicitou a retirada de pauta do Relatório ao Projeto de Lei n° 79/2008-CN. Os
trabalhos foram suspensos às dez horas e trinta e sete minutos e reiniciados às dez horas e quarenta minutos
daquele dia. ORDEM DO DIA: PAUTA 29. Apreciação dos Relatórios aos seguintes Projetos de Lei: 1 – 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, o Presidente designou o Deputado Carlito
Merss como relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2 –Projeto de Lei nº
36/2008-CN. Foi retirado de Pauta, por motivo de reassunção do titular do mandato, conforme Of.SGM nº 174/2008,
da Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. 3 - Projeto de Lei nº 39/2008-CN, que “Abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário e do
Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global de R$ 98.802.352,00 (noventa e oito milhões,
oitocentos e dois mil e trezentos e cinqüenta e dois reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente”. Relator: Deputado Vilson Covatti. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável, nos termos do
Projeto. Ausente o Relator, o Presidente designou o Deputado Carlito Merss como relator ad hoc, que apresentou o
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Relatório. Não houve debate. Em votação, o  Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 4 – Projeto de Lei nº 40/2008-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 116.900.000,00 (cento e
dezesseis milhões e novecentos mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Relator: Deputado Beto Albuquerque. Foi  apresentada 1  emenda. Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente
o Relator, o Presidente designou o Deputado Edmilson Valentim como relator ad hoc, que apresentou o Relatório.
Em conformidade com o disposto no §2° do art.146, da Resolução n°1, de 2006-CN, o Presidente declarou
inadmitida a emenda 1, sugerida pelo relator. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 5 – Projeto de Lei nº 41/2008-
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 especial no valor global de R$ 314.500,00 (trezentos e quatorze
mil e quinhentos reais), para os fins que especifica”. Relator: Deputado Miguel Martini. Não foram apresentadas
emendas. Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente o Relator, o Presidente designou o Deputado Carlito
Merss como relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 6 – Projeto de Lei nº
42/2008-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da
Educação, da Cultura e do Esporte, crédito suplementar no valor global de R$ 578.962.471,00 (quinhentos e setenta
e oito milhões, novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e setenta e um reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Dilceu Sperafico. Foram apresentadas 18 emendas.
Voto: favorável, nos termos do Projeto. O Relator apresentou o Relatório. 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 1 a 5, 8 a 11 e 18,
sugeridas pelo relator. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 7 – Projeto de Lei nº 43/2008-CN, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito suplementar no
valor de R$ 4.680.200,00 (quatro milhões, seiscentos e oitenta mil e duzentos reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Edson Duarte. Não foram apresentadas   emendas.
Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente o Relator, o Presidente designou o Deputado Edmilson Valentim
como relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 8 – Projeto de Lei nº 44/2008-
CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 139.422.780,00 (cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e
vinte e dois mil, setecentos e oitenta reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Relator: Deputado José Guimarães. Foi  apresentada 1 emenda. Voto: favorável, nos termos do Projeto. O Relator
apresentou o Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 9 – Projeto de Lei nº 48/2008-CN, que “Abre ao
Orçamento de Investimento para 2008, em favor de empresas do Grupo PETROBRAS, crédito especial no valor de
R$ 4.711.294.181,00 (quatro bilhões, setecentos e onze milhões, duzentos e noventa e quatro mil e cento e oitenta
e um reais), para os fins que especifica”. Relator: Deputado Germano Bonow. Não foram apresentadas emendas.
Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente o Relator, o Presidente designou o Deputado Luiz Carlos Busato
como relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 10 – Projeto de Lei nº 49/2008-
CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento para 2008, em favor de Companhias Docas, crédito suplementar no
valor total de R$ 42.113.381,00 (quarenta e dois milhões, cento e treze mil e trezentos e oitenta e um reais), para os
fins que especifica”. Relator: Senador Paulo Duque. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável, nos termos
do Projeto. Ausente o Relator, o Presidente designou o Deputado Edmilson Valentim como relator ad hoc, que
apresentou o Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.11 – Projeto de Lei nº 50/2008-CN, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor de R$ 29.171.991,00
(vinte e nove milhões, cento e setenta e um mil e novecentos e noventa e um reais), para reforço de dotação
constante da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Rodrigo Rollemberg. Não foram apresentadas emendas.
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Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente o Relator, o Presidente designou o Deputado Luiz Bittencourt como
relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 12 – 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. Ausente o Relator, o Presidente designou o Deputado José Guimarães como relator ad hoc, que
apresentou o Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 13 – Projeto de Lei nº 53/2008-CN, que “Abre ao
Orçamento de Investimento para 2008, em favor de empresas do Grupo PETROBRÁS, crédito suplementar no total
de R$ 7.623.071.959,00 (sete bilhões, seiscentos e vinte e três milhões, setenta e um mil e novecentos e cinqüenta
e nove reais) e reduz o Orçamento de Investimento de empresas do mesmo Grupo no valor global de R$
7.647.597.428,00 (sete bilhões, seiscentos e quarenta e sete milhões, quinhentos e noventa e sete mil e
quatrocentos e vinte e oito reais), para os fins que especifica”. Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. Não foram
apresentadas emendas. Voto: favorável, nos termos do Projeto. A Relatora apresentou o Relatório. Não houve
debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. 14 – Projeto de Lei nº 58/2008-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, crédito suplementar no valor global de R$ 113.199.752,00 (cento e treze milhões, cento e noventa
e nove mil, setecentos e cinqüenta e dois reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente,
e dá outras providências”. Relator: Deputado Roberto Santiago. Foram apresentadas 2 emendas. Voto: favorável,
nos termos do Projeto. Ausente o Relator, foi designado o Deputado Luiz Bittencourt como relator ad hoc, que
apresentou o Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.15 – Projeto de Lei nº 59/2008-CN, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito especial no valor de
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para o fim que especifica”. Relator: Deputado Colbert Martins.
Não foram apresentadas  emendas.Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente o Relator, o Presidente
designou o Deputado Wilson Santiago como relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não houve debate. Em
votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. 16 – Projeto de Lei nº 62/2008-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 especial no valor global
de R$ 33.800.000,00 (trinta e três milhões e oitocentos mil reais), para os fins que especifica, e dá outras
providências”. Relator: Deputado Zezéu Ribeiro. Foram apresentadas 2 emendas. Voto: favorável, nos termos do
Projeto. O Relator apresentou o Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 17 – Projeto de Lei nº 64/2008-
CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito suplementar
no valor global de R$ 587.851.759,00 (qüinhentos e oitenta e sete milhões, oitocentos e cinqüenta e um mil,
setecentos e cinqüenta e nove reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.” Relator:
Deputado Rodrigo Rollemberg. Foram apresentadas 3 emendas. Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente o
Relator, o Presidente designou o Deputado Gilmar Machado como relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não
houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. 18 – Projeto de Lei nº 65/2008-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de 58.371.496,00
(cinqüenta e oito milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais), para reforço de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Senador Gim  Argello. Não foram apresentadas  emendas.
Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente o Relator, o Presidente designou o Deputado Lázaro Botelho como
relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 19 – Projeto de Lei nº 76/2008-
CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência Social, crédito
suplementar no valor de R$ 1.644.179.681,00 (um bilhão, seiscentos e quarenta e quatro milhões, cento e setenta e
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nove mil, seiscentos e oitenta e um reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente”. Relator:
Senador Neuto de Conto. Não foram apresentadas  emendas. Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente o
Relator, o Presidente designou o Deputado Wilson Santiago como relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não
houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. 20 – Projeto de Lei nº 77/2008-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente crédito suplementar no valor de R$ 33.060.000,00 (trinta e três milhões e
sessenta mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relatora: Senadora Fátima
Cleide. Foi apresentada 1 emenda. Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente a Relatora, o Presidente
designou o Deputado José Guimarães como relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não houve debate. Em
votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. 21 – Projeto de Lei nº 78/2008-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de
Minas e Energia e das Comunicações, crédito suplementar no valor global de R$ 153.475.804,00 (cento e cinqüenta
e três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quatro reais), para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências”. Relator: Senador Marconi Perillo. Não foram apresentadas
emendas. Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente o Relator, o Presidente designou o Deputado Raimundo
Gomes de Matos como relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 22 – Projeto de
Lei nº 79/2008-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$ 122.354.357,00 (cento e vinte e dois milhões,
trezentos e cinqüenta e quatro mil, trezentos e cinqüenta e sete reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”. Relator: Deputado José Rocha. Foram apresentadas  56 emendas. Voto: favorável, nos
termos do Substitutivo apresentado. Apreciação adiada a pedido do Relator e por decisão do Presidente da
Comissão. 23 – Projeto de Lei nº 83/2008-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios
da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Turismo, de Encargos Financeiros da União, de
Operações Oficiais de Crédito e da Reserva de Contingência, crédito suplementar no valor global de R$
868.167.790,00 (oitocentos e sessenta e oito milhões, cento e sessenta e sete mil, setecentos e noventa reais), para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relatora: Senadora Serys Slhessarenko . Foram
apresentadas  68 emendas. Voto: favorável, nos termos do Projeto. A Relatora apresentou o Relatório. Em
conformidade com o disposto no §2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006-CN, o Presidente declarou inadmitidas
as emendas 14, 30, 31, 42, 43, 49, 57 e 58, sugeridas pela relatora. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvados os
destaques. - Apreciação dos destaques: Destaques 1 a 3,  do Deputado Aníbal Gomes, às emendas 5 a 7,
respectivamente, de sua autoria. Em votação, 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.
Destaques 4 e 5, do Deputado Wilson Santiago, às emendas 34 e 33, respectivamente, de sua autoria. Em votação,
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. Destaques 6 e 7,  do Deputado Raimundo Gomes
de Matos, às emendas 61 e 60, respectivamente, de sua autoria. Em votação, 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. 24 – Projeto de Lei nº 87/2008-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Turismo, de Encargos
Financeiros da União, de Operações Oficiais de Crédito e da Reserva de Contingência, crédito suplementar no valor
global de R$ 868.167.790,00 (oitocentos e sessenta e oito milhões, cento e sessenta e sete mil, setecentos e
noventa reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Leonardo
Monteiro. Não foram apresentadas  emendas. Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente o Relator, o
Presidente designou o Deputado Gilmar Machado como relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não houve
debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Requerimento para inclusão na pauta do Relatório apresentado ao Projeto de Lei n° 82/2008-CN.
Autor: Deputado Guilherme Campos. O requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. Requerimento de inversão de pauta para apreciar o Relatório apresentado ao
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Projeto de Lei n° 82/2008-CN. Autor: Deputado Guilherme Campos. O requerimento foi aprovado por unanimidade
nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. EXTRAPAUTA. – Apreciação do Relatório
apresentado ao Projeto de Lei nº 82/2008-CN, que  “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
em favor do Tribunal de Contas da União, do Superior Tribunal de Justiça, das Justiças Federal, Eleitoral e do
Trabalho, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, da Presidência da República, do Ministério das
Relações Exteriores e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global de R$ 478.745.787,00
(quatrocentos e setenta e oito milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais), para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária”. Relator: Deputado Guilherme Campos. Não foram
apresentadas emendas. Voto: favorável, nos termos do Projeto. O Relator apresentou o Relatório. Não houve
debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Concluída a apreciação do Relatório, o Presidente retomou à ordem da pauta. 25 – Aviso nº
5/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 397, de 2008 -TCU (Plenário), bem como
dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentaram, relativo ao levantamento de auditoria no Edital de
Concorrência 03/2006, promovido pela Agência Espacial Brasileira para a contratação das obras de
complementação da infra-estrutura geral do Centro de Lançamento de Alcântara (CEA), no estado do Maranhão -
(TC 009.484/2006-2)”. Relator: Deputado Milton Monti. Não foram apresentadas emendas.Voto: pela exclusão do
Anexo VI da Lei nº 11.647/08 (LOA/2008), com fulcro no art. 101 da Lei nº 11.514/07 (LDO/2008), o subtítulo
19.572.0464.3704.0020 - Complementação da Infra-estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara - na
Região Nordeste (UO 24.205), nos termos do projeto de decreto legislativo apresentado. Ausente o Relator, o
Presidente designou o Deputado Rodrigo Rollemberg  como relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não houve
debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. 26 – Aviso nº 6/2008-CN, que  “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 608, de
2008 -TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentaram, referente a constatação
de irregularidades em licitação conduzida pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT. (TC 029.772/2007-3)”.
Relator: Deputado Guilherme Campos. Voto: pelo arquivamento da matéria. O Relator apresentou o Relatório. Não
houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. 27 – Aviso nº  10/2008-CN, que  “Encaminha ao Congresso Nacional, cópia do
Acórdão nº 792, de 2008 - TCU (Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o fundamentaram relativo ao
Levantamento de Auditoria versando sobre a transformação de unidades geradoras de energia elétrica para
viabilizar a utilização de gás natural em Manaus - AM (TC 014.602/2007-7)”. Relator: Deputado Marcos Montes.Não
foram apresentadas emendas. Voto: pela  exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.647, de 2008 (LOA/2008), com fulcro
no art. 101 da Lei nº 11.514/07 (LDO/2008), o subtítulo 25.752.1042.3261.0013 - conversão de 16 Unidades
Termelétricas localizadas na região de Manaus (AM), com Pontencial Total de 419,5 MW, para Operação
Bicombustível - no  Estado do Amazonas (UO 32.273), nos termos do Projeto de Decreto Legislativo apresentado.
Ausente o Relator, o Presidente designou o Deputado Guilherme Campos como relator ad hoc, que apresentou o
Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 28 – Aviso nº 23/2008-CN, que  “Encaminha ao Congresso Nacional
cópia do Acórdão nº 1568, de 2008 -TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentaram, relativo à ampliação dos molhes e dragagem de aprofundamento do canal de acesso do Porto de
Rio Grande/RS, (TC nº 010.189/2002-2)”. Relator: Deputado Colbert Martins. Não foram apresentadas emendas.
Voto: pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.647/08 (LOA/2008), com fulcro no art. 101 da Lei nº 11.514/07
(LDO/2008), o subtítulo Ampliação de Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande(RS) - No Estado do Rio
Grande do Sul (UO 20.128), nos termos do projeto de decreto legislativo apresentado. Ausente o Relator, o
Presidente designou o Deputado Osvaldo Reis como relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não houve debate.
Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. 29 – Aviso nº 24/2008-CN, que  “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1535, de 2008 -
TCU (Plenário), relativo ao levantamento de auditoria realizada nas obras de construção da rodovia BR-10, no
Estado de Tocantins, trecho divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro, no âmbito dos Fiscobras 2007 e 2008. (TC
011.547/2008-8 e TC 013.856/2007-4)”. Relator: Deputado Alfredo Kaefer. Não foram apresentadas emendas. Voto:
pela inclusão do programa de trabalho 26.782.1457.11V8.0017.0017, referente às obras de construção de trecho
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rodoviário na BR-010, Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro, no Estado de Tocantins, no Anexo VI da LOA de
2008, nos termos do projeto de decreto legislativo apresentado. Ausente o Relator, foi designado o Deputado
Raimundo Gomes de Matos como relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não houve debate. Em votação, o
Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.30 –
Aviso nº 26/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, cópia do Acórdão nº 1381, de 2008 - TCU
(Plenário), relativo ao levantamento de auditoria realizado nas obras de Implantação do Perímetro de Irrigação Rio
Preto, no Distrito Federal (TC 009.184/2008-2)”. Relator: Deputado  José Rocha. Não foram apresentadas emendas.
Voto: pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.647/2008 (LOA 2008), com base no art. 101 da Lei nº 11.514/2007
(LDO/2008), o subtítulo  "Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Preto com 7.600 Ha no Distrito Federal (UO
53101), nos termos do projeto de decreto legislativo apresentado. Ausente o Relator, o Presidente designou o
Deputado Eliseu Padilha como relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Não houve debate. Em votação, o
Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 31 –
Aviso nº 32/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, cópia do Acórdão nº 1898/2008 - TCU (Plenário),
sobre o relatório de levantamento de auditoria realizado nas obras de construção da Barragem Rangel - Redenção
do Gurguéia - PI. (TC 008.897/2008-4)”. Relator: Deputado José Rocha. Não foram apresentadas emendas. Voto:
pela alteração do Anexo VI da Lei nº 11.647/2008 (LOA 2008) para desbloquear somente os recursos necessários à
conclusão do reexame da viabilidade técnica, a partir de todos os elementos necessários e suficientes, com nível de
precisão adequado para caracterizar a obra, com indicações dos estudos técnicos e ambientais, avaliação de seu
custo, definição dos métodos adequados e do prazo de execução do subtítulo Construção da Barragem Rangel -
Redenção do Gurguéia - no Estado do Piauí (UO 53204), nos termos do projeto de decreto legislativo apresentado.
Ausente o Relator, o Presidente designou o Deputado Lázaro Botelho como relator ad hoc, que apresentou o
Relatório. Em virtude do início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados, a apreciação da matéria foi
adiada. Os trabalhos foram suspensos às onze horas e trinta e seis minutos e convocada a continuação para a
mesma data, às quatorze horas e trinta minutos. Às quinze horas e oito minutos do dia doze de novembro, os
trabalhos foram reiniciados. ENCERRAMENTO: tendo em vista a continuação da Ordem do Dia no Plenário da
Câmara dos Deputados, o Presidente anunciou o encerramento dos trabalhos. Antes, convocou as seguintes
reuniões, a serem realizadas no plenário 2 da Câmara dos Deputados: dia 18 de novembro, às 14h30min, reunião
extraordinária; dia 19 de novembro, nos seguintes horários:  às 10h, reunião extraordinária; e, às 14h30min, reunião
ordinária. Os trabalhos foram  encerrados às quinze horas e nove 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.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


