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

REALIZADA EM 9 DE SETEMBRO DE  2009.

Às quatorze horas e cinquenta e nove minutos do dia nove do mês de setembro do ano de dois mil e nove, foi
convocada ordinariamente a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com o objetivo de
apreciar as matérias constantes das Pautas nºs 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Foi registrado o comparecimento dos
membros: - Deputados titulares: Antônio Andrade, Claudio Cajado, Cleber Verde, Darcísio Perondi, Francisco
Rodrigues, Gorete Pereira, Humberto Souto, Jerônimo Reis, Jilmar Tatto, João Dado, José Chaves, Laurez Moreira,
Magela, Márcio Reinaldo Moreira, Miguel Corrêa, Narcio Rodrigues, Nelson Meurer, Osmar Júnior, Pedro Eugênio,
Pedro Novais e Zé Gerardo; - Senadores titulares: Almeida Lima, Augusto Botelho, Cícero Lucena, Efraim Morais,
Francisco Dornelles e João Vicente Claudino; - Deputados suplentes: Alex Canziani, Assis  do Couto, Edson
Aparecido, Eudes Xavier, Eunício Oliveira, Leandro Vilela, Marcelo Teixeira, Ratinho Junior e Walter Ihoshi; -
Senadores suplentes: Roberto Cavalcanti e Romero Jucá. Registrou-se a presença dos parlamentares não
integrantes da Comissão, Deputados Gilmar Machado e Zé Geraldo. Foi registrada a ausência dos membros
titulares: - Deputados: Bruno Rodrigues, Carlos Melles, Duarte Nogueira, Eduardo Valverde, Geraldo Resende,
João Carlos Bacelar, José Fernando Aparecido de Oliveira, Márcio França, Otavio Leite e Rose De Freitas; -
Senadores: Cristovam Buarque, Jayme Campos, João Ribeiro, José Nery e Leomar Quintanilha. 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.
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. A seguir, o Presidente anunciou a apreciação das Atas e o Deputado
Claudio Cajado solicitou a leitura das mesmas. Antes de iniciar a leitura das atas, o Presidente consultou as
Lideranças se havia acordo para deliberação das matérias constantes das Pautas nºs 16 - Alterada, 17, 18, 19, 20 e
21. O Deputado Claudio Cajado, representante do DEM, afirmou não haver acordo para deliberação das matérias,
pois ainda estavam em obstrução devido às questões do Pré-Sal, pela inexistência de contato da assessoria da
Petrobras quanto ao atendimento do  Requerimento nº 2/2009-CMO, de sua autoria, para o comparecimento do
Presidente daquela empresa, e, finalizando, pendências com relação à Lei Kandir. Sugerida a realização da reunião
no dia quinze de setembro, o Presidente informou que o recinto do plenário havia sido cedido a outra Comissão. O
Deputado Claudio Cajado sugeriu a realização de reunião do Colegiado de Líderes no dia quinze de setembro, às
quinze horas, e o Presidente concordou. Em seguida, o Deputado Gilmar Machado, Vice-Líder do Governo no
Congresso Nacional, afirmou que o Pré-Sal não era matéria de competência da Comissão e, por esse motivo não se
posicionaria sobre o assunto e teceu comentários sobre a Lei Kandir. Finalizando, solicitou que fosse feita a
deliberação sobre o cronograma da realização dos seminários regionais nos estados para discutir a Proposta
Orçamentária para 2010. Dando prosseguimento, o Deputado Jilmar Tatto teceu considerações sobre a obstrução
aos trabalhos em função dos projetos do Pré-Sal e solicitou a votação das matérias constantes das pautas. Em
continuidade, o Presidente passou a palavra ao Deputado Leandro Vilela que falou sobre a importância da
realização das reuniões do Colegiado de Líderes para análise prévia das matérias das pautas. O Deputado Narcio
Rodrigues manifestou-se favorável à apreciação, na semana seguinte, do requerimento sobre a realização dos
seminários regionais. A seguir, o Presidente justificou suas ausências às reuniões do Colegiado de Líderes por estar
no Conselho de Ética do Senado Federal e sugeriu, nestas situações, a presença do Primeiro Vice-Presidente ou do
Segundo Vice-Presidente, em sua substituição. Logo após, o Senador Romero Jucá solicitou a votação do Relatório
ao Aviso nº 27/2009-CN, referente a obras no Município de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul.
Dando prosseguimento, o Deputado Humberto Souto comentou sobre a Lei Kandir e o Senador Cícero Lucena
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sobre as reuniões do Colegiado de Líderes. O Senador Efraim Morais sugeriu que na reunião do Colegiado dos
Líderes fosse feito novo cronograma para os seminários regionais nos estados. Em sequência, a palavra foi dada ao
Deputado Magela, Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2010, que informou que fará novo cronograma
para realização dos seminários regionais em todos os Estados e distribuirá no dia 15 de setembro, pela manhã, para
que possa ser discutido na reunião do Colegiado de Líderes, que será realizada no mesmo dia, à tarde.
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: não havendo acordo para votação das matérias constantes das pautas, o
Presidente encerrou os trabalhos. Antes, convocou reunião do Colegiado de Líderes para o dia 15 de setembro, às
quinze horas, na sala de reuniões da Presidência da Comissão, e reunião ordinária para o dia 16 de setembro, às
quatorze horas e trinta minutos, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. Os trabalhos foram finalizados às quinze
horas e trinta 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. Senador Almeida Lima.
Presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


