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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA  4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA, DA
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,

REALIZADA NOS DIAS  25 E 26 DE MAIO DE  2010.

Aos vinte e cinco e vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, foi convocada extraordinariamente a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com o objetivo de apreciar as matérias constantes
da Pauta nº 6. Nesse período, foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares: Aníbal
Gomes, Arnaldo Jardim, Bruno Araújo, Dilceu Sperafico, Edio Lopes, Edmilson Valentim, Eduardo Gomes, Eduardo
Sciarra, Fátima Pelaes, Geraldo Simões, Guilherme Campos, José Guimarães, José Maia Filho, Lázaro Botelho,
Leonardo Monteiro, Leonardo Quintão, Luiz Bittencourt, Luiz Carreira, Raimundo Gomes de Matos, Rogério
Marinho, Valadares Filho e Waldemir Moka; - Senadores titulares: Adelmir Santana, Flexa Ribeiro, Jefferson Praia,
Jorge Yanai, José Nery e Tião Viana; - Deputados suplentes: Átila Lins, Carlos Abicalil, Carlos Brandão, Chico
Lopes, Colbert Martins, Devanir Ribeiro, Eduardo Barbosa, Francisco Tenorio, Júlio Cesar, Lira Maia, Pedro
Fernandes, Professor Setimo, Roberto Britto e Rômulo Gouveia; - Senadores suplentes: Antônio Carlos Valadares
e Ideli Salvatti. Foi registrada a ausência dos membros titulares: - Deputados: Ademir Camilo, Ana Arraes, Arnon
Bezerra, Cida Diogo, Fábio Ramalho, Jaime Martins, José Rocha e Virgílio Guimarães; e - Senadores: Edison
Lobão, Gim Argello, Inácio Arruda, Lúcia Vânia e Paulo Duque. Foi registrado o comparecimento do parlamentar
não integrante da Comissão, Deputado Gilmar Machado. ABERTURA: às quinze horas, e havendo número
regimental conforme estabelecido no art. 134 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008,
ambas do Congresso Nacional, o Presidente, Deputado Waldemir Moka, declarou iniciados os trabalhos. AVISOS:
O Presidente comunicou que no dia 26 de maio, às 14 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados, será
realizada reunião de audiência pública, com as presenças do Presidente do Tribunal de Contas  da União, Ministro
Ubiratan Aguiar, e do Ministro-Chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Hage Sobrinho, que prestarão
esclarecimentos sobre o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, na parte referente ao capítulo das
obras com indícios de irregularidades graves. A reunião foi convocada em atendimento ao Requerimento nº 2, de
2010-CMO, de autoria do Senador Tião Viana, Relator do PLDO 2011. A seguir, o Presidente informou que recebeu
telefonema do Senador Tião Viana comunicando que por problemas de cunho pessoal não poderia comparecer,
naquela data, para relatar o Relatório Preliminar com Emendas apresentado ao Projeto de Lei nº 4/2010-CN, que
“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2011 e dá outras providências”.
Diante do exposto, o Presidente sugeriu a suspensão da reunião para o dia seguinte, a fim de poder contar com a
presença do Relator da matéria. A sugestão foi acatada pelos Deputados Luiz Carreira, Devanir Ribeiro e Gilmar
Machado, Representante da Liderança do Governo no Congresso Nacional. Prosseguindo, o Deputado Gilmar
Machado informou que haveria reunião do Congresso Nacional, para votação dos Projetos de Leis nºs 1 e 3/2010-
CN, naquela data, às 20 horas. O Deputado Rogério Marinho sugeriu que a reunião do Congresso Nacional fosse
transferida para o dia 27 de maio, pela manhã. Às quinze horas e sete minutos, o Presidente suspendeu os
trabalhos, em virtude da inexistência de quorum regimental para deliberação na representação do Senado Federal.
Antes, convocou a continuação da reunião para o dia seguinte, às dezesseis horas e trinta minutos, no plenário 2 da
Câmara dos Deputados. No dia 26 de maio, às dezesseis horas  e quarenta minutos, o Presidente reabriu os
trabalhos. O Presidente informou que havia quorum regimental para deliberação nas duas Casas do Congresso
Nacional e passou a apreciação da Ata da 4ª Reunião Ordinária, realizada em 19/5/2010. 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. EXPEDIENTE: Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17
de abril de 2008, ficou 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
seria encaminhada, pelo correio eletrônico, aos membros e Lideranças Partidárias. ORDEM DO DIA: Pauta nº 6. 1 -
Apreciação do Relatório Preliminar com Emendas apresentado ao Projeto de Lei nº 4/2010-CN, que “Dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2011 e dá outras providências ”. Relator:
Senador Tião Viana. Foram apresentadas 11 emendas. Voto: pela aprovação do Relatório Preliminar com as
alterações  decorrentes da aprovação das emendas nºs 3 e  6 e aprovação parcial das emendas nºs 4, 5, 7 e 8. Foi
indicada para inadmissibilidade a emenda nº 11 e as demais tiveram  voto pela rejeição. O Relator apresentou o
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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 inadmitida a emenda de nº 11, sugerida pelo
Relator. Em seguida, o Presidente declarou aberto o debate, bem como o prazo para apresentação de destaques.
Não houve debate e o prazo para apresentação de destaques foi  encerrado. Em votação, o Relatório Preliminar
apresentado com emendas foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, ressalvados os destaques. Apreciação dos 2 destaques apresentados: - Destaque 1, de autoria do
Deputado Pedro Fernandes, à emenda 2, do Deputado Jovair Arantes. O autor apresentou o destaque e o voto do
Relator foi pela aprovação. Em votação, o destaque foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. Destaque 2, de autoria do Deputado Pedro Fernandes, à emenda 9, do
mesmo autor. O autor apresentou o destaque e o voto do Relator foi pela rejeição. Em votação, o destaque foi
rejeitado na representação da Câmara dos Deputados, com voto contrário do Deputado Pedro Fernandes. Não foi
apreciado na representação do Senado Federal, conforme dispõe o § 1º do art. 43 do Regimento Comum. Tendo
em vista a aprovação do Relatório Preliminar com Emendas ao PLDO 2011, o Presidente informou a alteração do
prazo para apresentação de Emendas ao referido Projeto de Lei: de 27 de maio a 5 de junho. Por recair no sábado,
o Presidente, com anuência do Plenário, prorrogou o término para o dia 7 de junho, até as 18h30min. A seguir, o
Presidente deu continuidade à apreciação da Pauta.  2 - Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 06/2010-
CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 241, de 2010 - TCU (Plenário), bem como do
Relatório e da proposta de Deliberação que o fundamentam, referente ao Programa de trabalho
20.607.0379.1836.0052/2000 - Construção de obras de infraestrutura de irrigação de uso comum - Malhada dos
bois - Construção da Adutora Serra da Batateira/BA, constante do Anexo VI, da Lei nº 12.214, de 26/01/2010 (Lei
orçamentária de 2010), TC 016.358/2009-1”. Relator: Senador Jefferson Praia. Não foram apresentadas emendas.
Voto: pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 12.214, de  26 de janeiro de 2010 (LOA/2010), o Programa de Trabalho
20.607.0379.1836.0052/2000 – Construção de obras de infraestrutura de irrigação de  uso comum – Malhada dos
bois – Construção da Adutora Serra da Batateira, no estado  da  Bahia, nos termos do projeto de decreto legislativo
apresentado. Apreciação foi adiada em virtude do início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados.
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: o Presidente encerrou a reunião. Antes, convocou  reunião extraordinária
para o dia 1º de junho, às 14h30min, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. Os trabalhos foram finalizados às
dezesete horas e seis 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 Waldemir Moka.
Presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


