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

REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE  2009.

Às quatorze horas e cinquenta e sete minutos do dia dezesseis 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, 21 e 22. Foi
registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares: Bruno Rodrigues, Claudio Cajado,
Cleber Verde, Darcísio Perondi, Duarte Nogueira, Eduardo Valverde, Francisco Rodrigues, Geraldo
Resende, Gorete Pereira, Humberto Souto, Jerônimo Reis, Jilmar Tatto, João Carlos Bacelar, João Dado,
José Chaves, Laurez Moreira, Magela, Márcio França, Márcio Reinaldo Moreira, Miguel Corrêa, Narcio
Rodrigues, Nelson Meurer, Osmar Júnior, Otavio Leite, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Rose de Freitas e
Zé Gerardo; - Senadores titulares: Almeida Lima, Augusto Botelho, Cícero Lucena, Efraim Morais,
Francisco Dornelles, João Vicente Claudino, José Nery e Osvaldo Sobrinho; - Deputados suplentes: Alex
Canziani, Edson Aparecido, Eunício Oliveira, Gonzaga Patriota, João Magalhães, José Airton Cirilo,
Leandro Vilela, Marcelo Teixeira, Rodrigo de Castro, Valtenir Pereira, Vital do Rêgo Filho e Wellington
Roberto; - Senadores suplentes: Roberto Cavalcanti . Registrou-se a presença do parlamentar não
integrante da Comissão, Deputado Gilmar Machado. Foi registrada a ausência dos membros titulares: -
Deputados: Antônio Andrade, Carlos Melles e José Fernando Aparecido De Oliveira ; - Senadores:
Cristovam Buarque, João Ribeiro 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. Apreciação das Atas das seguintes reuniões:  3ª
Reunião Extraordinária, realizada nos dias 7, 8, 9, 14 e 15/7/2009; 9ª Reunião Ordinária, convocada para
5/8/2009;  10ª Reunião Ordinária, convocada para 12/8/2009; 11ª Reunião Ordinária, convocada para
19/8/2009; 12ª Reunião Ordinária, realizada em 26/8/2009; 13ª Reunião Ordinária, realizada em 2/9/2009;
e 14ª Reunião Ordinária, realizada em 9/9/2009. 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. O Presidente comunicou a presença na comissão de delegação de funcionários dos parlamentos
dos países de língua portuguesa em visita à Câmara dos Deputados. Informou serem funcionários dos
parlamentos de Portugal, Angola, São Tomé, Príncipe, Cabo Verde, Timor Leste e Moçambique.
Esclareceu que tais funcionários estão participando de um curso de treinamento sobre registro do discurso
parlamentar junto ao Departamento de Taquigrafia e a outros órgãos da casa. ORDEM DO DIA: conforme
acordado na Reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na
Comissão, realizada no dia 15 de setembro, o Presidente colocou em votação o texto corrigido da
Redação Final do Projeto de Lei nº 13/2009-CN, cujo relator, Deputado Pedro Novais havia comunicado
a ocorrência de erro material na redação final da matéria encaminhada pelo Congresso Nacional ao Poder
Executivo, para sanção do Presidente da República. Não houve debate. Em votação, o texto foi aprovado
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Presidente
informou que somente seriam apreciadas as matérias acordadas pelo Colegiado de Representantes das
Lideranças Partidárias com assento na Comissão.  PAUTA 16 – ALTERADA. 1 - Apreciação do Relatório
apresentado ao Projeto de Lei nº 9/2009-CN, que “Abre  ao Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor de R$ 4.987.500.000,00 (quatro bilhões,
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novecentos e oitenta e sete milhões e quinhentos mil reais), para o fim que especifica, e dá outras
providências.” Relator: Deputado Assis do Couto.  Foi apresentada 1 emenda. Voto: favorável, nos termos
do Projeto. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 2 - Relatório apresentado ao
Projeto de Lei nº 16/2009-CN, que ”Abre ao Orçamento de Investimento para 2009, em favor de
Companhias Docas, crédito suplementar no valor total de R$ 116.408.996,00 (cento e dezesseis milhões,
quatrocentos e oito mil e novecentos e noventa e seis reais), para os fins que especifica”. Relator:
Deputado Nárcio Rodrigues.  Foi apresentada 1 emenda. Voto: favorável, nos termos do  Projeto, com
indicação pela inadmissibilidade da única emenda apresentada. O Relatório foi apresentado. Em
conformidade com o disposto no §2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de
2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitida a emenda de nº 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. A seguir, o Deputado Francisco Rodrigues solicitou a
inclusão do Relatório ao Projeto de Lei nº 50/2009-CN na pauta da reunião. O Presidente manifestou-se
favorável, porém após a apreciação da ordem das pautas. Tendo em vista ter sido objeto de acordo no
Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão, o Deputado Magela,
Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2010, solicitou a apreciação do item 3 da Pauta 21 que é o
Requerimento nº 9/2009-CMO, que “Requer a realização de Audiências Públicas em todos os Estados da
Federação e no Distrito Federal para exposição do Projeto de Lei Orçamentária de 2010”. Autor: Deputado
Magela. Não houve debate. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Concluída a apreciação do
Requerimento, o Presidente retomou à ordem das pautas. PAUTA 16 – ALTERADA . 3 - Apreciação do
Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 18/2009-CN, que ”Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para o
fim que especifica”. Relator: Deputado Jerônimo Reis.  Não foram apresentadas  emendas. Voto:
favorável, nos termos do Projeto. Ausente o Relator, foi designado o Deputado Claudio Cajado 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. 4 - Apreciação do
Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 20/2009-CN, que ”Abre ao Orçamento de Investimento para
2009, em favor da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, crédito
suplementar no valor total de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), para os fins que especifica”.
Relator: Senador Augusto  Botelho. Foram apresentadas 2 emendas. Voto: favorável, nos termos  do
Projeto, com indicação pela inadmissibilidade das 2 emendas apresentadas. Ausente o Relator, foi
designado o Senador Roberto Cavalcanti como relator ad hoc. O relator apresentou o Relatório. Em
conformidade com o disposto no §2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de
2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitidas as emendas de nºs 1 e 2,
sugeridas pelo relator. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 5 - Apreciação do Relatório apresentado
ao Projeto de Lei nº 22/2009-CN, que ”Abre ao Orçamento de Investimento para 2009, em favor de
empresas estatais, crédito suplementar no valor total de R$ 827.569.050,00 (oitocentos e vinte e sete
milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e cinquenta reais) e reduz o Orçamento de Investimento de
diversas empresas no valor global de R$ 789.136.377,00 (setecentos e oitenta e nove milhões, cento e
trinta e seis mil e trezentos e setenta e sete reais), para os fins que especifica”. Relator: Senador
Francisco Dornelles. Foram apresentadas 5 emendas. Voto: favorável, nos termos do Projeto, com
indicação pela inadmissibilidade da emenda de nº 2 e rejeição das demais. Ausente o Relator, foi
designado o Senador Roberto Cavalcanti como relator ad hoc. O Relatório foi apresentado. Em
conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de
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2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitida a emenda de nº 2, sugerida pelo
relator. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 6 - Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei
nº 26/2009-CN, que ”Abre aos Orçamentos Fiscal e de Investimento da União, em favor das Justiças
Federal, Eleitoral, do Trabalho e do Distrito Federal e dos Territórios e da Presidência da República,
crédito suplementar no valor global de R$ 304.927.063,00 (trezentos e quatro milhões, novecentos e vinte
e sete mil e sessenta e três reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Relator: Deputado João Dado. Foram apresentadas 6 (seis) emendas. Voto: favorável, nos termos do
Projeto, com indicação pela Inadmissibilidade das 6 emendas apresentadas. O Relator apresentou o
Relatório. Em conformidade com o disposto no §2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela
de n° 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitidas as emendas de nºs 1
a 6, 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 - Aviso nº 18/2009-CN, que
”Encaminha ao Congresso Nacional, cópia do Acórdão nº 3065, de 2008 - TCU (Plenário), bem como do
Relatório e do Voto que o fundamentaram em vista da constatação de irregularidades em licitação
conduzida pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT, com recursos do Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC e tendo por objeto a recuperação e melhorias de infra-estrutura urbanas diversas. (TC
Nº 029.772/2007-3)”. Relator: Deputado Cleber Verde. Voto: pelo arquivamento da matéria. Não houve
debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. 8 - Aviso nº 27/2009-CN, que ”Encaminha ao Congresso Nacional cópia
do Acórdão nº 1249/2009 - TCU - Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam,
atinentes ao Levantamento de auditoria realizado na Construção de Terminal Intermodal - no Município de
Campo Grande - no Estado de Mato Grosso do Sul - TC 009.105/2009-7”. Relator: Senador Francisco
Dornelles. Não foram apresentadas emendas. Voto: pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.897, de 30 de
dezembro de 2008 (LOA/2009), o Programa de Trabalho 26.783.0232.5E52.0056 Construção de Terminal
Intermodal - no Município de Campo Grande - no Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo apresentado. Ausente o Relator, foi designado o Senador Roberto Cavalcanti como
relator ad hoc. O Relatório foi apresentado. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 9 - Aviso nº 18/2007-
SF, que ”Encaminha ao Senado Federal cópia do Acórdão nº 1.188, de 2007-TCU-Plenário, bem como
dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, sobre auditoria realizada com o objetivo de elaborar
um diagnóstico sobre as obras inconclusas financiadas com recursos da União (TC 012.667/2006-4)”.
Relator: Deputado Cleber Verde. Voto: pelo arquivamento da matéria. Não houve debate. Em votação, o
Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.10 - 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 Augusto  Botelho.  Voto: pelo
arquivamento da Matéria. Ausente o Relator, foi designado o Deputado Jilmar Tatto como relator ad hoc.
O Relatório foi apresentado. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade
nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 11 - Aviso nº 3/2008-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 exercício de 2007”.
Relator: Senador Augusto  Botelho. Voto: propõe que o Congresso Nacional tome ciência do feito, e
convide o Presidente do TCU para debater com essa Comissão as possibilidades de aperfeiçoamento da
legislação sobre controle. Ausente o Relator, foi designado o Deputado Jilmar Tatto como relator ad hoc.
O Relatório foi apresentado. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade
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nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 12 - Mensagem nº 24/2009-CN,
que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 4º do art. 71 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto
de 2008, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao primeiro bimestre de 2009”.
Relator:  Senador Cícero Lucena.  Voto: pelo arquivamento da matéria. O Relator apresentou o voto. Não
houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. 13 - Mensagem nº 49/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional, nos termos do § 4º do art. 71 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de
Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao segundo bimestre de 2009”. Relator:  Senador Cícero
Lucena. 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. 14 –Requerimento nº 10/2009-CMO: retirado pelo autor, Deputado José Chaves,
através do Of. Gab. JC/Nº 070/2009, de 1º/9/2009. 15 – Apreciação do Requerimento nº 11/2009-CMO,
que “Solicita à  Ministra da Casa Civil da Presidência da República, prestar esclarecimentos acerca da
execução dos recursos relacionados à Licitação nº 1/2009, no ambito do Comando do Exército (UO
52121), que acarretou no Contrato nº 5/2009 (Processo nº  01/2009  –  CRO/11, no  valor de R$
78.800.000,00 (setenta e oito milhões e oitocentos mil reais), cuja vigência é de 28/05/2009 até
06/07/2010, e ao Ministro da Defesa, prestar esclarecimntos acerca do detalhamento orçamentário e
financeiro da licitação supracitada. (Dilma Vana Rousseff - Ministra-Chefe da Casa Civil  e Nelson Jobim -
Ministro  da Defesa). Autores: Deputado Otávio Leite e Deputado Nárcio Rodrigues. O Requerimento foi
apresentado pelo Deputado Nárcio Rodrigues.Tendo sido questionado pelo Deputado Eduardo Valverde
sobre o caráter do requerimento, o Presidente informou que o objeto era prestar esclarecimentos sobre o
assunto citado. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado Cláudio Cajado questionou se havia sido
agendada a data de realização da reunião de audiência pública com o Presidente da Petrobras. O
Presidente informou que a data prevista seria o dia 29 de setembro. PAUTA 17. 1 –  Aviso nº 8/2009-CN,
que ”Encaminha ao Congresso Nacional, cópia da medida liminar concedida pelo Ministro-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinando a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 2115 de
2008, proferido pelo Tribunal de Contas da União no Processo nº TC -009.131/2003-8”. Relator:  Deputado
João Dado. Voto: pelo arquivamento da matéria. O  Deputado Otávio Leite discutiu o assunto. Em votação,
o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. 2 –  Aviso nº 13/2009-CN, que ”Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 642, de
2009 - TCU (Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o fundamentaram, relativo à Auditoria
realizada pela Secob nas obras de construção da Refinaria Abreu e Lima, da Petrobrás, em Recife-PE, TC
Nº 008.472/2008-3”. Relator:  Senador Leomar Quintanilha. Voto: pelo arquivamento da matéria. Ausente
o Relator, foi designado o Senador Roberto Cavalcanti como relator ad hoc. Não houve debate. Em
votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. 3  –  Aviso nº 11/2009-CN, que ”Encaminha ao Congresso Nacional a prestação de
contas dos gestores do Tribunal de Contas da União, composta pelo relatório de gestão, bem como pelos
relatórios descritivos e sintéticos dos programas e ações desenvolvidos ao longo do exercício de 2008”.
Relator: Senador Francisco Dornelles. Não foram apresentadas emendas. Voto: pelo conhecimento e
aprovação dos  relatórios de gestão e contas dos gestores doTribunal de Contas da União, nos  termos
do Projeto  de Decreto Legislativo apresentado. Ausente o Relator, foi designado o Deputado Marcelo
Teixeira como relator ad hoc. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade
nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Inversão de pauta para apreciação
do item 2 da Pauta 22 que é o Requerimento nº 12/2009-CMO, do Deputado Nárcio Rodrigues, que
“Requer seja realizada reunião de audiência pública conjunta para debater o Anexo V da Proposta
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Orçamentária para 2010 com as Comissões de Finanças e Tributação e do Trabalho, Administração e
Serviço Público da Câmara dos Deputados; de Assuntos Econômicos, do Senado Federal e Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, do Congresso Nacional”. (Convidando o Presidente da
Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer; do Senado Federal, Senador José Sarney; do Tribunal
de Contas da União, Ministro Ubiratan Aguiar; do Conselho Nacional da Justiça, Ministro  Gilmar Mendes;
do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador Roberto Monteiro Gurgel Santos; e o Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, para comparecerem ou indicarem representantes, e
comporem a mesa para debate da proposta orçamentária para o exercício de 2010). Discutiram o assunto
os Deputados Jilmar Tatto, Zé Gerardo, Magela, Otávio Leite e Claudio Cajado. Finalizando, o Deputado
Jilmar Tatto informou que não era contrário ao Requerimento, porém enfatizou que o assunto não havia
sido discutido no Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão. Em
votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. O Presidente retomou à ordem das pautas. PAUTA 17.  4 –  Mensagem nº 54/2009-
CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 126 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de
2008, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário.” (referente ao primeiro
quadrimestre de 2009)”. Relator:  Senador João Vicente Claudino. Voto: pelo arquivamento da matéria.
Ausente o Relator, foi designado o Senador Osvaldo Sobrinho como relator ad hoc. Não houve debate.
Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. PAUTA 18. Relatório apresentado ao Projeto de Lei  nº 27/2009-CN, que ”Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e das
Comunicações, crédito suplementar no valor global de R$ 58.403.246,00 (cinquenta e oito milhões,
quatrocentos e três mil e duzentos e quarenta e seis reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Gonzaga Patriota. Foram apresentadas 10 emendas. Voto:
favorável, nos termos do Projeto, com indicação pela Inadmissibilidade das emendas de nº 1 a 9 e pela
rejeição da emenda de nº 10. ausente o Relator, foi designado o Deputado Francisco Rodrigues como
relator ad hoc. O Relator apresentou o Relatório. Em conformidade com o disposto no §2° do Art.146, da
Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente
declarou inadmitidas as emendas de nºs 1 a 9, sugeridas pelo relator. Não houve debate. Em votação, o
Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. A seguir, o Deputado Otávio Leite entregou ofício, datado de 16 de setembro, de sua autoria,
solicitando ao Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária para 2010, Deputado Magela, que em seu
Parecer Preliminar, a ser apresentado até o dia 19 outubro, seja inserido tópico específico abordando os
valores e parâmetros das despesas com publicidade do Governo constantes do PLOA 2010,
destacadamente ao que dispõe o inciso VII do art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 – Lei
Eleitoral. 2 – Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei  nº 29/2009-CN, que ”Abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Trabalho e Emprego e
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito especial no valor global de até R$ 750.000,00
(setecentos e cinquenta mil reais), para os fins que especifica.” Relator: Senador Roberto Cavalcanti.
Foram apresentadas 2 emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela
Inadmissibilidade das 2 emendas apresentadas. O Relator apresentou o Relatório. Em conformidade com
o disposto no §2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do
Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitidas as emendas nºs 1 e 2, sugeridas pelo relator. Não
houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. PAUTA 19. Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 30/2009-CN,
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor
de R$ 26.724.533,00, (vinte e seis milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e três
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reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.” Relator: Senador Roberto
Cavalcanti. 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. PAUTA 20. 1 – Apreciação do Relatório apresentado ao
Projeto de Lei  nº 33/2009-CN, que ”Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da
Cultura e do Esporte, crédito suplementar no valor global de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais), para reforço de dotações constante da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Jilmar Tatto.
Foram apresentadas 64 emendas. Conforme acordado na reunião do Colegiado de Líderes, ocorrida em
15 de setembro, o  relator apresentou outro relatório com voto favorável nos termos do Projeto, com
indicação pela Inadmissibilidade das emendas nºs 2,  5, 10, 30, 37, 39, 40, 44, 51, 53, 56 a 64 e pela
rejeição das demais. Em conformidade com o disposto no §2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006,
alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitidas as
emendas de nºs  2,  5, 10, 30, 37, 39, 40, 44, 51, 53, e 56 a 64, sugeridas pelo relator. O Relatório foi
apresentado. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2 – Apreciação do Relatório apresentado
ao Projeto de Lei  nº 35/2009-CN, que ” Abre ao Orçamento de Investimento para 2009, em favor do
Banco da Amazônia S.A. - BASA, da Caixa Econômica Federal - CAIXA, do Banco Nossa Caixa S.A. -
BCN e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, crédito especial no valor
total de R$ 256.205.237,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões, duzentos e cinco mil e duzentos e trinta
e sete reais) para os fins que especifica”. Relator: Deputado Cleber Verde. Foram apresentadas 3
emendas. Voto: Favorável, nos termos do Projeto. Apreciação adiada em virtude da inexistência de
acordo. 3 – Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei  nº 36/2009-CN, que ”Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Cultura e do Esporte, crédito especial no valor
global de R$ 23.900.000,00 (vinte e três milhões e novecentos mil reais), para os fins que especifica”.
Relator: Deputado Jilmar Tatto. Foram apresentadas 69 emendas. Conforme acordado na reunião do
Colegiado de Líderes, ocorrida em 15 de setembro, o  relator apresentou outro relatório com voto favorável
nos termos do Projeto, com indicação pela Inadmissibilidade das emendas nºs 17, 21, 47 a 60, 67 e pela
rejeição das demais. Apreciação adiada em virtude da inexistência de acordo. PAUTA 21. 1 – Apreciação
do Relatório apresentado ao Projeto de Lei  nº 37/2009-CN, que ”Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia,  da Educação, da Cultura e do Esporte, crédito suplementar
no valor global de R$ 250.945.886,00 (duzentos e cinquenta milhões, novecentos e quarenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta e seis reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Relator: Deputado Nárcio Rodrigues.  Foram apresentadas  86 emendas. Voto: favorável nos termos do
Projeto, com indicação pela Inadmissibilidade das  emendas  nºs 1 a 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 26, 31 a 36, 38,
40 a 51, 56 a 58, 61, 73 e 84 a 86 e pela rejeição das demais. Apreciação adiada em virtude da
inexistência de acordo. - Requerimento de inclusão na pauta para apreciar o Relatório apresentado ao
Projeto de Lei nº 50/2009-CN. Autor: Deputado Francisco Rodrigues. Não houve debate. Em votação, 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 50/2009-CN, que
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito especial no valor de R$
2.108.400.000,00 (dois bilhões, cento e oito milhões e quatrocentos mil reais), para os fins que especifica,
e dá outras providências.” Relator: Deputado Francisco Rodrigues. Foram apresentadas 2 emendas. Voto:
favorável, nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade das 2 emendas  apresentadas. O
Relator apresentou o Relatório. Em conformidade com o disposto no §2° do Art.146, da Resolução n°1, de
206, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitidas as
emendas nºs 1 e 2, sugeridas pelo relator. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por
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unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A seguir, o Presidente
retomou a apreciação da PAUTA 21. 2  –  Aviso nº 20/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional
cópia do Acórdão nº 1073/2009 - TCU - Plenário, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação
que o fundamentaram, atinentes ao Levantamento de Auditoria realizada no Governo do Estado de
Roraima - TC 006.251/2009-1”. Relator: Senador João Ribeiro. Não foram apresentadas  emendas. Voto:
pela Exclusão do anexo VI da Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008 (LOA/2009), do contratos dos
lotes I (Divisa AM/RR - Vila do Equador) e II (Rio Dias - Caracaraí) da obra Restauração de Rodovias
Federais no Estado de Roraima (classificação 26.782.0220.28340014), nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo apresentado. Ausente o Relator, foi designado o Deputado Claudio Cajado como relator ad
hoc, que fez a apresentação do Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. PAUTA 22. 1 – Aviso
nº 29/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1269/2009 - TCU - Plenário,
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, atinentes ao Levantamento de Auditoria realizado
nas obras de Construção da Barragem Rangel, no Estado do Piauí. (TC 008.782/2009-4)”. Relator:
Deputado Pedro Novais. Não foram apresentadas  emendas. Voto: pela alteração do Anexo VI da Lei nº
11.897/08 (LOA/2009), de modo a permitir o aporte de recursos orçamentários e financeiros para a
conclusão do reexame da viabilidade técnica do projeto, nos termos do projeto de decreto legislativo
apresentado. Ausente o Relator, foi designado o Deputado Jilmar Tatto como relator ad hoc, que fez a
apresentação do Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado Nárcio Rodrigues solicitou
que a abertura dos Seminários Estaduais para debate da Proposta Orçamentária para 2010, no dia 24 de
setembro, fosse em Belo Horizonte. O Presidente informou que o plenário da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais estava ocupada naquela data e o Deputado Nárcio Rodrigues informou que
poderia ser realizado no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Belo Horizonte.
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: Concluída a votação das pautas, o Presidente encerrou a
reunião. Antes, convocou reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com
assento na Comissão para o dia 22 de setembro, às 15 horas, na sala de reuniões da Presidência da
Comissão e reunião ordinária para o dia 23 de setembro, às quatorze horas e trinta minutos, no plenário 2
da Câmara dos Deputados. Os trabalhos foram finalizados às dezesseis 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


