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ATA DA  QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA,
DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,

REALIZADA EM 6 DE MAIO DE  2009.

Às quinze horas e um minuto do dia seis do mês de maio do ano de dois mil e nove, foi convocada ordinariamente
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com o objetivo de apreciar a matéria constante
da Pauta nº 6. Foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares: Antônio Andrade, Bruno
Rodrigues, Claudio Cajado, Cleber Verde, Darcísio Perondi, Duarte Nogueira, Eduardo Valverde, Gorete Pereira,
Humberto Souto, Jerônimo Reis, Jilmar Tatto, João Dado, João Leão, José Chaves, Laurez Moreira, Magela,
Márcio França, Márcio Reinaldo Moreira, Miguel Corrêa, Narcio Rodrigues, Osmar Júnior, Otavio Leite, Pedro
Eugênio, Pedro Novais, Rose de Freitas e Zé Gerardo; - Senadores titulares: Almeida Lima, Augusto Botelho,
Cícero Lucena, Jayme Campos, João Ribeiro, João Vicente Claudino, José Nery e Leomar Quintanilha; -
Deputados suplentes: Alex Canziani, Carlos Eduardo Cadoca, Dr. Nechar, Eudes Xavier, Eunício Oliveira, Leo
Alcântara, Nelson Meurer, Ricardo Barros, Rubens Otoni, Walter Ihoshi e Wellington Roberto; Senador suplente:
Roberto Cavalcanti. Registrou-se a presença do parlamentar não integrante da Comissão, Deputado Gilmar
Machado. Foi registrada a ausência dos membros titulares: - Deputados: Carlos Melles, Geraldo Resende, João
Carlos Bacelar, José Fernando Aparecido de Oliveira e Vic Pires Franco; - Senadores: Cristovam Buarque, Efraim
Morais e Francisco Dornelles. ABERTURA: havendo número regimental conforme estabelecido no art. 134 da
Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente, Senador
Almeida Lima, declarou iniciados os trabalhos. Apreciação das Atas das seguintes reuniões: 3ª Reunião Ordinária,
realizada em 22 de abril de 2009, e 4ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de abril de 2009. 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: Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada
em 17 de abril de 2008, foi dispensada 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
será encaminhada, pelo correio eletrônico, aos membros e Lideranças Partidárias. AVISOS: o Presidente informou
sobre a realização das seguintes reuniões de audiência pública: dia 12 de maio, às quatorze horas e trinta minutos,
com a presença do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, para prestar
esclarecimentos sobre o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010; e a reunião conjunta de audiência
pública, com a presença do Presidente do Banco Central do Brasil, que estava marcada para o dia 13 de maio, às
quinze horas, foi remarcada, a pedido do Presidente do Bacen, conforme expediente Aspar/Gabin-2009/51, de 5 de
maio de 2009.  A nova data para realização da reunião é 27 de maio, às quatorze horas e trinta minutos. O
palestrante apresentará perante comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e a
Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional informações referentes ao segundo semestre de 2008, em
atendimento ao disposto no art. 9º, § 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. ORDEM DO DIA: Pauta nº 6.
Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 4/2009-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Cidades e de Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor global de R$
6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), para os fins que especifica”. Relator: Senador Leomar Quintanilha. Foram
apresentadas 143 emendas. Voto: favorável, nos termos do Substitutivo apresentado. A apreciação foi adiada e o
Relatório foi retirado de pauta a pedido do relator para reavaliação. O Presidente informou que a matéria deverá
ser  reapresentada na reunião seguinte. Manifestaram-se favoráveis à retirada da matéria de pauta os Deputados
Humberto Souto, Nárcio Rodrigues, Jilmar Tatto, Pedro Novais, Alex Canziani e Rose de Freitas. Dando
prosseguimento, o Presidente renovou a solicitação de assiduidade dos membros às reuniões da Comissão. O
Deputado Gilmar Machado, Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional, em virtude de ter sido marcada sessão
no Plenário do Congresso Nacional para o período noturno daquele dia, solicitou que, excepcionalmente, fosse
encaminhado  o Projeto de Lei n° 8/2009-CN. O Presidente concordou e houve consenso no Plenário. Em
seguida, foi designado o Deputado Darcísio Perondi como relator da matéria. Em seguida, o Presidente reiterou o
pedido ao Bloco PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB para que o impasse sobre a indicação dos relatores
setoriais das Áreas Temáticas V – Planejamento e Desenvolvimento Urbano, e X – Trabalho, Previdência e
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Assistência Social, fosse resolvido. Prosseguindo, o Deputado Claudio Cajado solicitou que os relatores
apresentassem os relatórios acompanhados dos espelhos das emendas apresentadas para melhor entendimento
por parte dos membros da Comissão. O Presidente informou que verificará junto à Secretaria da Comissão sobre a
possibilidade da apresentação do espelho das emendas com o relatório da matéria. O Deputado Otávio Leite, ao
mencionar a reunião de audiência pública com o Ministro de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão
marcada para as quatorze horas e trinta minutos do dia 12 de maio, solicitou que o horário de início fosse alterado
para as treze horas. O Deputado Gilmar Machado afirmou ser possível alterar para as quatorze horas. O Presidente
remarcou a reunião para as quatorze horas da mesma data. A seguir, o Deputado Narcio Rodrigues ressaltou a
importância da realização de reunião com os Representantes do Colegiado das Lideranças Partidárias com assento
na Comissão para a análise prévia das matérias da pauta. O Deputado Wellington Roberto, na qualidade de Relator
do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010, reforçou a realização da reunião de audiência pública com
o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. O Deputado Humberto Souto sugeriu a criação de medidas que
regulassem as emendas individuais apresentadas pelos parlamentares. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:
antes de encerrar os trabalhos, o Presidente convocou as seguintes reuniões: 12 de maio, às 14 horas, reunião de
audiência pública com a presença do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; e 13 de maio, às
quatorze horas e trinta minutos, reunião ordinária deliberativa. As reuniões serão realizadas no plenário 2 da
Câmara dos Deputados. Os trabalhos foram finalizados às quinze horas e trinta e sete 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. Senador Almeida Lima. Presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


