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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Há número regimental para a abertura dos trabalhos.
Declaro iniciada a segunda reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 6/2010.
Informo que no dia 26 de maio, quarta-feira, às 14h, neste plenário, será realizada reunião de audiência

pública com a presença 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.

Essa reunião foi convocada em atendimento ao Requerimento nº 2/2010-CMO, de autoria do Senador Tião
Viana, Relator do PLDO 2011.

Quero informar que, ainda pela manhã, recebi um telefonema do Senador Tião Viana, que me disse que,
lamentavelmente, em função de um problema pessoal inadiável, não poderia comparecer hoje a esta Comissão
para apresentar o parecer preliminar da LDO. Até disse que não se incomodaria se fosse nomeado um Relator ad
hoc, em função da decisão de última hora. Mas entendo, e consulto o Plenário, que poderíamos adiar de hoje para
amanhã. Logo após a audiência pública, teríamos a leitura do parecer preliminar, com a presença do Relator, que
pediu desculpas. Entendo a situação de S.Exa. e gostaria que o Plenário me desse esse voto de confiança, para
que pudéssemos adiar de hoje para amanhã a votação do parecer preliminar.

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, é prudente da sua parte fazer o que sugere. Da

nossa parte, é tranquilo. Gostaríamos de fazer um apelo para que pudéssemos também transferir os PLNs para
amanhã. Primeiro faríamos a votação do parecer preliminar da LDO e depois, se tivermos condições e
entendimento, faríamos esse processo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, de nossa parte, também não temos nada a objetar,

sobretudo porque acho que V.Exa. foi muito feliz ao transferir a apreciação do parecer, até porque é um trabalho do
Relator a apresentação do relatório preliminar e nada melhor do que a presença de S.Exa. para fazer o relato e
discutir na Comissão.

Apoiamos também a posição do Deputado Gilmar Machado de transferir os PLNs.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Só queria perguntar se a sessão do Congresso será hoje ou

amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quanto à sessão do Congresso, eu indagaria ao

Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, enquanto o Deputado Gilmar Machado está

telefonando...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Por parte da bancada do Partido dos Trabalhadores, também

não temos nada a opor com relação à transferência para amanhã da leitura do relatório preliminar da LDO.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Muito obrigado.
Deputado Gilmar Machado, o Deputado Luiz Carreira quer saber se a sessão de hoje do Congresso

Nacional será mantida.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - A sessão do Congresso está marcada para as 20h.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - S.Exa. confirma a sessão para as 20h.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Para os 2 PLNs sobre os quais já tínhamos conversado. Se tiver

outro problema, faremos sessão na quinta, mas hoje apreciamos os PLNs 1 e 3. É esse o entendimento que
estamos terminando de fechar.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

2

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - ...na última reunião, fizemos um acordo. Já estava acordada a
votação do PLN 1, mas quanto ao PLN 3 ficou, na verdade, para decidirmos depois que começassem a empenhar
as emendas de todos os Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Acho que esse é um assunto  que pertence ao Plenário,
na votação, e que o Deputado Gilmar Machado dará as explicações necessárias.

Com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, só para dizer a V.Exa. e aos Srs. Deputados

que não temos nada a objetar também. Agora, talvez fosse prudente — o Deputado Gilmar Machado está nos
escutando — que a sessão do Congresso fosse adiada para quinta-feira de manhã, até porque algumas tratativas
ainda não foram concluídas. Também fica a critério do Líder do Governo. Talvez fosse mais prudente dar esse
tempo até quinta-feira de manhã para que pudéssemos concluir as tratativas de acordo para a votação dos PLs 1 e
3.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Gilmar Machado, V.Exa. estava...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu compreendi. Quanto ao PLN 1, já estava entendido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - S.Exas. não estão concordando e pedem que V.Exa.

coloque todas as votações para quinta-feira de manhã.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Quanto ao PLN 1, já tínhamos acordado. Se não votarmos o

PLN 1, não teremos condições de começar a operacionalizar inclusive os entendimentos que temos. Essa é a minha
dificuldade. Entendeu?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vou pedir então o seguinte: logo depois que
terminarmos esta reunião, nos reuniremos na Presidência da Comissão e conversaremos sobre esse assunto.

Em virtude de inexistência de quorum para deliberação na representação do Senado, suspendo a presente
reunião, antes convocando a continuação desta reunião extraordinária para o dia 26 de maio, quarta-feira, às
16h30min, neste plenário. Lembro que para amanhã, a partir das 14h, já temos convocada uma audiência pública
com os dois Ministros citados.

Nada mais havendo a tratar, declaro suspensa a presente sessão.
Gostaria que os Líderes fossem até a sala da Presidência.

(suspensa a reunião)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro iniciada, na verdade reiniciada, a 2ª reunião
extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das
matérias constantes da pauta 6/2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se nas mesas de trabalhos.
Há quorum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata, por ter sido distribuída

antecipadamente.
Não havendo discussão, e conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regulamento Interno da

Comissão, coloco em votação a ata da 4ª reunião ordinária, realizada em 19/5/2010.
O SR. DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA - Peço dispensa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A ata agora está em votação.
Na representação da Câmara dos Deputados, Sras. e Srs. Deputados que concordam, permaneçam como

se encontram. (Pausa.)
Aprovada na representação da Câmara.
Sras. e Srs. Senadores que aprovam a presente Ata, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Expediente.
Conforme decidido na 4ª reunião extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, fica dispensada a leitura

dos expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião.
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Informo ainda que a lista com os expedientes será enviada através do correio eletrônico aos gabinetes dos
membros e às Lideranças partidárias nesta data.

EXPEDIENTE
I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:

1) OF. 093/2010, de 18 de maio, do Deputado Marcelo Castro, encaminhando a Ata da Reunião da Bancada do
Piauí que definiu a nova Coordenação, indicando o seu nome para representá-la junto a esta Comissão, durante o
biênio 2010/2011.
2) Ata da reunião da Bancada do Estado do Amazonas, realizada em 2 de março, presidida pelo Coordenador
Senador João Pedro, informando que o novo Coordenador é o Deputado Lupércio Ramos e o Subcoordenador é o
Senador Jefferson Praia.
3) Ofício nº 421/2010, de 25 de maio, do Deputado Dilceu Sperafico, solicitando alteração da emenda ao OGU/2010
nº 31760022.

- Expedientes encaminhando indicações para as Relatorias Setoriais do Projeto de Lei Orçamentária Anual para
2011:
1) Ofício nº 250-L-DEM/2010, de 19 de maio, do Deputado Paulo Bornhausen, Líder do Democratas, indicando o
Deputado José Maia Filho (DEM/PI) para o cargo de Relator Setorial da Área Temática IX – Agricultura e
Desenvolvimento Agrário.

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:
- Relatórios de Gestão Fiscal, referentes ao 1° quadrimestre de 2010, em observância ao disposto no art. 55 da Lei
de Responsabilidade Fiscal e no art. 122 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010, encaminhados pelos
seguintes órgãos:
- Supremo Tribunal Federal.

Ordem do Dia.
Apreciação do Relatório Preliminar, com emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 4/2010, do Congresso

Nacional, que “dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária/2011, e dá outras
providências”.

Relator, Senador Tião Viana.
Ao Relatório Preliminar foram apresentadas 11 emendas.
O voto é 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 está com a palavra, para apresentação do Relatório Preliminar.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, Deputado Waldemir Moka, Sras. e Srs. Parlamentares,

passo à leitura do Relatório Preliminar com emendas:
“Tendo em vista que não houve alteração na “Parte Geral” do Relatório Preliminar entregue a esta

Comissão em 17 do corrente, apresentamos a “Parte Especial” do Relatório com alterações decorrentes das
emendas apresentadas.

Em síntese, foram apresentadas 11 emendas ao presente Relatório Preliminar. Desse total, nosso parecer
é pela aprovação de 2 emendas, pela aprovação parcial de 4 emendas, pela inadmissão de 1 emenda e pela
rejeição de 4 emendas, na forma do relatório anexo.

Em conseqüência, o texto da “Parte Especial”, que ora submetemos a esta Comissão, passa a refletir as
alterações efetuadas em decorrência das emendas com parecer pela aprovação e pela aprovação parcial, bem
como de ajustes de redação.

Da Apresentação e do Número de Emendas.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

4

Considerando que o § 2º do art. 165 da Constituição Federal dispõe que a lei de diretrizes orçamentárias
compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal e tendo em vista a ausência de anexo
específico no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, a Comissão Mista de Orçamento incluirá o
Anexo de Metas e Prioridades com base nos arts. 87 a 91 da Resolução nº 1, de 2006-CN.

Considera-se emenda de texto a que proponha alteração das seguintes partes do PLDO 2011: Texto do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias; Relação dos Quadros Orçamentários Consolidados; Relação das
Informações Complementares do Projeto de Lei Orçamentária de 2010; Anexo de Metas Anuais; Renúncia de
Receitas; Renúncias Previdenciárias; Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado e Despesas que não serão Objeto de Limitação de Empenho.

Não há limite ao número de emendas de texto.
A elaboração do Anexo de Metas e Prioridades será efetuada por meio das emendas de inclusão de ações

constantes do PPA 2008-2011.
As emendas poderão ser apresentadas pelas comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do

Senado Federal, pelas bancadas estaduais e pelos Deputados Federais e Senadores do Congresso Nacional.
Denominam-se coletivas as emendas apresentadas por bancada estadual ou Comissão Permanente e

individuais as apresentadas por Deputado Federal ou Senador.
Do Emendamento para Elaboração do Anexo de Metas e prioridades.
A apresentação de emenda para elaboração do Anexo de Metas e Prioridades deve observar os seguintes

limites: 5 emendas por Comissão Permanente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; 5 emendas por
bancada estadual do Congresso Nacional; e 5 emendas por Deputado Federal ou por Senador.

A emenda proposta ao Anexo de Metas e Prioridades deve ser justificada e identificar o programa, a ação,
o produto, a unidade de medida e a meta física correspondente, vedado o uso de outros elementos de qualificação
ou quantificação da ação ou da meta pretendida.

O menor nível de detalhamento do Anexo de Metas e Prioridades corresponde ao da ação orçamentária,
como definida na Lei do Plano Plurianual 2008/2011.

Para subsidiar a elaboração de emendas ao Anexo de Metas e Prioridades, a CMO divulgará o produto, a
unidade de medida e o custo unitário médio das ações que compõem o Plano Plurianual vigente.

Para efeito de apresentação de emendas ao Anexo de Metas e Prioridades, o sistema de elaboração de
emendas ao PLDO 2011 disponibilizará apenas as ações integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social e
constantes do Plano Plurianual 2008/2011 e suas alterações, incluindo os projetos de lei de créditos especiais
aprovados no Congresso Nacional.

Dos Critérios de Admissibilidade de Emendas.
Somente será admitida a emenda ao PLDO 2011 que atenda às disposições constitucionais, legais e

regimentais, especialmente no que se refere à compatibilidade com o PPA, conforme § 4º do art. 166 da
Constituição Federal e art. 90 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional.

A emenda ao Anexo de Metas e Prioridades deverá restringir-se à ação que integre a programação do
orçamento fiscal ou da seguridade social.

Somente serão admitidas emendas de Comissão Permanente da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal que sejam acompanhadas da ata da reunião em que se decidiu por sua apresentação e restritas às
competências regimentais da Comissão.

As emendas de bancada estadual devem ser acompanhadas da ata da reunião em que se decidiu por sua
apresentação, nos termos do disposto no art. 47, inciso I, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional.

O Comitê de Admissibilidade de Emendas proporá à CMO, no uso de suas competências exclusivas,
definidas pelo art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, a inadmissão de emenda proposta ao
PLDO 2011.

É vedado ao Relator apresentar emenda que implique inclusão de ação ou meta no Anexo de Metas e
Prioridades, salvo para corrigir erro ou suprir omissão de ordem técnica ou legal, de forma justificada.

O disposto no item 2.3.6 não impede o Relator de:
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a) alterar o produto ou a unidade de medida da meta identificada na emenda proposta, bem como
promover ajustes de ordem técnica ou legal na programação constante da emenda, com a finalidade de adequá-la à
programação constante do Plano Plurianual 2008/2011;

b) reduzir o valor da meta constante da emenda proposta, desde que o faça para adequá-lo ao limite
financeiro aplicável ao conjunto de metas que deverão compor o Anexo de Metas e Prioridades;

c) apresentar emenda com o objetivo de agregar ações orçamentárias com a mesma finalidade, no âmbito
de cada programa, desde que o faça justificadamente;

d) incluir no Anexo de Metas e Prioridades as ações informadas pelo Poder Executivo, até 17/05/2010, em
atendimento à solicitação prevista no inciso I do § 1º do art. 84 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional,
que serão divulgadas na página da CMO na Internet.

Caso as ações que integram o PAC não sejam enviadas tempestivamente, nos termos do item 2.3.7, “d”, o
Relator poderá incluir, com vistas à elaboração do Anexo de Metas e Prioridades, o conjunto de ações assim
caracterizadas nos registros do SIAFI no dia 17/05/2010, que serão divulgadas na página da CMO na Internet,
observadas as metas estabelecidas no PPA 2008-2011 para o exercício de 2011.

Dos Critérios de Atendimento de Emendas.
Para fins de atendimento, consideram-se prioritários os projetos de grande vulto que constituam objeto de

emendas coletivas e que tenham valores liquidados em 2009 ou empenhados em 2010.
A CMO disponibilizará, para fins de subsidiar a elaboração de emendas de que trata o item 2.4.1, a relação

dos projetos de grande vulto, por unidade da Federação, com os respectivos valores executados.
Também serão consideradas prioritárias: até 5 ações de caráter “genérico” ou “nacional” propostas com

maior frequência, dentre as emendas individuais dos Parlamentares que beneficiem mais de 1 Unidade da
Federação; até 5 ações propostas com maior frequência, dentre as emendas individuais dos Parlamentares de uma
mesma Unidade da Federação e que beneficiem exclusivamente o respectivo Estado ou o Distrito Federal.

No cálculo de que trata o item 2.4.2 — a ementa anterior —, será computada apenas 1 emenda por ação
apresentada por um mesmo autor e não serão consideradas as ações já aprovadas por meio de emendas coletivas.

Em caso de empate, o Relator selecionará as ações, para fins do disposto no item 2.4.2, sucessivamente
com base nos seguintes critérios: ações com maior percentual de dotação liquidada no exercício 2009; ações com
maior percentual de dotação empenhada no exercício 2010; ações com maior valor previsto para 2011 no PPA
2008-2011 e ações de maior abrangência geográfica ou demográfica.

A emenda ao Anexo de Metas e Prioridades, quando relativa a obra, deve incluir meta física suficiente à
conclusão de, pelo menos, uma etapa ou trecho.

O valor total implícito no Anexo de Metas e Prioridades do PLDO de 2011 a ser incluído pela Relatoria não
poderá ser superior ao valor total das ações que constarem das informações enviadas pelo Poder Executivo, nos
termos da alínea “d” do item 2.3.7 das ações que venham a ser incluídas nos termos do item 2.3.7.1.

O valor total previsto no item 2.4.6 poderá ser aumentado em até 25%, para o atendimento do conjunto das
emendas individuais e coletivas aprovadas.

Sr. Presidente, foram apresentadas 11 emendas pelos ilustres Parlamentares: Deputado Luiz Carlos
Busato, Deputado Jovair Arantes, Senador Jorge Yanai, Deputado Luiz Carreira, Deputado Pedro Fernandes,
Deputado José Guimarães e Senador Pedro Simon.

A Relatoria, com imensa sensibilidade, esgotou as possibilidades de aprovação dessas emendas, as
possibilidades de dar parecer favorável à sua aprovação seguindo os critérios técnicos, a intenção social, o valor de
desenvolvimento regional que pode estar contido nelas, mas há impedimentos nas regras orçamentárias que limitam
essa aprovação nos termos da intenção do Parlamentar que apresentou a emenda.

Por exemplo, o Deputado Jovair Arantes fez um apelo para reconsideração. Chegamos ao entendimento
de que ele apresentaria um destaque, que nós podemos até acolher, mas está implícito que a matéria só pode ser
encaminhada se for pela lei orçamentária anual, não pela LDO. Então, não falta vontade de ajudar. O que há é uma
limitação técnica e orçamentária. Mesmo assim, se o Deputado Jovair Arantes apresentar o destaque, nós vamos
buscar acolhê-lo, e ele vai enfrentar a dificuldade das normas restritivas legais, que podem impedir ou não a
aplicabilidade da sua emenda.

Meu voto neste relatório é pela aprovação do Relatório Preliminar, com as emendas tratadas.”
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da
Resolução nº 1 de 2006, alterada pela de nº 3 de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitida a
Emenda nº 11, sugerida pelo Relator.

O debate está iniciado, bem como o prazo para apresentação de destaques ao relatório preliminar — de
emendas, não. (Pausa.)

A discussão está encerrada, bem como o prazo para apresentação de destaques.
Em votação o Relatório Preliminar na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.

Há 2 destaques.
Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal, ressalvados os destaques.
Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, por unanimidade.
Vamos passar à votação dos destaques.
Foram apresentados 2 destaques ao relatório preliminar.
Destaque nº 1, de autoria do Deputado Pedro Fernandes, à Emenda nº 2, do Deputado Jovair Arantes.
Com a palavra o autor do destaque.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, a intenção de

apresentar esse destaque é para, mais uma vez, colocar a possibilidade de o nosso Relator verificar a aceitação
dessas emendas.

O Deputado Jovair Arantes, como S.Exa. já comentou, autorizou-me a entrar com esse destaque já que
sou representante do PTB, e eu peço ao Relator que examine com carinho todos esses 2 destaques: o Destaque nº
1 e o Destaque nº 2.

Nós, da direção do PTB, com a nossa assessoria, não estamos comungando da mesma opinião por que
foram rejeitadas essas 2 emendas. Por isso, apelo à sensibilidade do Relator para aceitar nossos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Relator.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a interpretação técnica que

demos à intenção do ilustre Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, é que é inquestionável o mérito e a intenção
dele, porque trata de desenvolvimento estratégico para a Região do Centro-Oeste, uma região completamente
necessitada de investimentos dessa natureza, como ele apresentou. No entanto, as normas vigentes falam que
essa é uma matéria a ser tratada exclusivamente no âmbito da lei orçamentária anual.

Eu acato o destaque, deixando claro que vai enfrentar dificuldade de aplicabilidade, via LDO, mas a minha
relatoria fica com o acolhimento.

Já sobre a proposta do destaque apresentado pelo Deputado Pedro Fernandes, que fala de incluir como
prioritárias as ações sobre infraestrutura e transporte rodoviários, ferroviários e hidroviários, nós temos uma regra
matriz que diz que há de se valorizar, em primeiro lugar, as emendas coletivas, depois as individuais. Se nós formos
acolher essa justa intenção, vamos dizer que os Parlamentares não vão apresentar, com liberdade, as suas
emendas coletivas e também não vão apresentar mais, com liberdade, as suas emendas individuais.

Mesmo que nós queiramos um orçamento estruturante, vinculado aos grandes eixos de desenvolvimentos,
isso porque essas linhas citadas aqui de infraestrutura de transporte rodoviário e ferroviário falam da infraestrutura
necessária ao País, mas nós tiraríamos a liberdade do Parlamentar na apresentação das emendas.

Por isso, meu parecer é contrário ao acolhimento do destaque dessa emenda.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, há um desejo da Comissão de Viação e

Transportes, da qual sou Vice-Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Por favor, Deputado, quero só fazer um esclarecimento

aqui, até por uma questão regimental. Na verdade, o Senador se antecipou, nós estamos debatendo a primeira
emenda. Ele já acatou a primeira emenda e já argumentou em relação à segunda, que eu ainda não havia colocado
em discussão. Só para que fique claro isso, porque temos uma questão regimental, e a ata tem que registrar isso.
V.Exa. está com a palavra.
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O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, é só para reforçar aqui que há um desejo da
Comissão de Viação e Transportes, da qual eu sou o Primeiro Vice-Presidente, de que as obras de infraestrutura, as
obras estruturantes sejam prioritárias neste País. Afinal de contas, precisamos de infraestrutura para desenvolver
este País.

Era e continua sendo essa a nossa intenção. Por isso, solicito a sensibilidade, mais uma vez, do Senador
Tião Viana, do Estado do Acre, que precisa tanto de infraestrutura, para que essas obras sejam priorizadas.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu vou considerar, para efeito nosso aqui, que já

estejamos discutindo as 2 emendas, os 2 destaques do Deputado Pedro Fernandes.
V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu só queria, Sr. Presidente, fazer um apelo ao Deputado Pedro

Fernandes, já acolhida uma emenda. S.Exa. está entendendo que não está prejudicando as emendas. Senão nós
vamos ter realmente alguma dificuldade com as bancadas; vamos estar limitando as bancadas naquilo que elas
terão que apresentar.

Então, quero fazer um apelo ao Deputado Pedro Fernandes — já está aceito um dos destaques
apresentados pelo PTB: que S.Exa. retire o outro, para nos ajudar, e nós vamos todos trabalhar na peça
orçamentária.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Eu não retirarei, mas aceitarei o resultado. Eu não posso de
maneira nenhuma ter assumido um compromisso na Viação e Transportes e aqui fazer outra...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu vou fazer, então, em duas votações.
Em votação o Destaque nº 1, de autoria do Deputado Jovair Arantes, aqui defendido pelo Deputado Pedro

Fernandes. Esse primeiro destaque foi aceito pelo Relator.
Em votação na representação da Câmara.
Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que concordam permaneçam como se encontram.
Aprovado o Destaque nº 1.
Em votação na representação do Senado.
Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que concordam permaneçam como se encontram.
Aprovado no Senado.
Em votação o Destaque nº 2, rejeitado pelo Relator.
Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que concordam com o voto do Relator permaneçam como se

encontram.
Rejeitado, com o voto contrário do Deputado Pedro Fernandes.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, é apenas para trazer minha solidariedade à justa intenção

do Deputado Pedro Fernandes, lembrando que, no PAC 2, as grandes prioridades são exatamente essas que
S.Exa. apresentou. Então, ele está em plena... Desculpe-me, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O Senador tem dificuldade de ser contraditado. Já
percebi isso, mas quero apenas e tão somente concluir a votação.

Em votação o Destaque nº 2 na representação do Senado.
Rejeitado na Câmara, ele não irá ao Senado.
Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Caro Presidente Waldemir, é apenas para concluir a manifestação de

apoio e apreço pelo conteúdo e pela intenção do Deputado Pedro, lembrando que, no PAC, S.Exa. está exatamente
atendido, porque os grandes eixos estruturantes das políticas de infraestrutura e desenvolvimento do Brasil estão
vinculados exatamente ao que a Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados tratou como emenda aqui. Eu
só não pude defender em razão de nós estarmos ferindo as liberdades das bancadas quanto a suas visões de
prioridades.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Concluída a votação do parecer preliminar, eu quero
apenas dar algumas informações de aspecto regimental e prazos.
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O prazo agora para apresentação de emendas ao projeto de lei vai do dia 27 de maio — portanto, a partir
de amanhã — ao dia 5 de junho. Só que 5 de julho é um sábado. Então, eu estou pedindo a aquiescência do
Plenário para que possamos, de ofício, prorrogar do dia 5 para o dia 7, uma segunda-feira.

Mas eu tenho uma questão limitante: eu não posso ultrapassar 10 dias. Até o dia 7, estou regimentalmente
amparado.

Então, do dia 27 ao dia 7, segunda-feira, às 18h30min, lembrando que o prazo é “até”. Nada impede que
possamos antecipar, se tivermos condições para fazê-lo.

Os outros prazos permanecem os mesmos.
Nada mais havendo a tratar...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu só quero fazer um pedido a V.Exa.: se, como vamos ter uma

sessão do Congresso na terça-feira à noite, podemos fazer uma reunião extraordinária da Comissão na terça-feira à
tarde, para votar pelo menos o PLN do Deputado José Rocha — a Secretaria poderia me informar se S.Exa. já o
entregou, senão vou convencê-lo a entregá-lo. Nós precisamos votar o PLN que trata da questão do DNIT e várias
obras do Ministério das Cidades. Peço a V.Exa. que faça a reunião na terça-feira à tarde, para eu ter condições de,
na sessão da noite do Congresso, colocá-lo em votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência vai convocar essa reunião.
Evidentemente, para que a pauta possa existir, preciso ter a matéria, e o Relator vai ter que entregar o relatório com
prazo suficiente para que possamos fazê-lo.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O item 2 da pauta fica prejudicado, porque a Ordem do

Dia já está em vigência, e fica como pauta da próxima reunião, na terça-feira, às 14h30min.
Está encerrada a presente reunião.


