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

REALIZADA NOS DIAS  29 E 30 DE JUNHO,  6 E 7 DE JULHO DE  2010.

Aos vinte e nove e trinta dias do mês de junho, e aos seis e sete dias do mês de julho 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 das Pautas nºs 7, 8, 9 e 10. Nesse período, foi registrado o comparecimento dos
membros: - Deputados titulares: Ademir Camilo, Ana Arraes, Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, Bruno Araújo, Cida
Diogo, Dilceu Sperafico, Edio Lopes, Edmilson Valentim, Eduardo Gomes, Eduardo Sciarra, Fábio Ramalho, Fátima
Pelaes, Geraldo Simões, Guilherme Campos, Jaime Martins, José Guimarães, José Maia Filho, José Rocha, Lázaro
Botelho, Leonardo Monteiro, Leonardo Quintão, Luiz Bittencourt, Luiz Carreira, Raimundo Gomes de Matos, Rogério
Marinho, Valadares Filho, Virgílio Guimarães e Waldemir Moka; - Senadores titulares: Adelmir Santana, Edison
Lobão, Flexa Ribeiro, Gim Argello, Inácio Arruda, Jefferson Praia, Jorge Yanai, José Nery, Lúcia Vânia, Paulo
Duque e Tião Viana; - Deputados suplentes: Carlos Abicalil, Carlos Brandão, Chico Lopes, Colbert Martins,
Devanir Ribeiro, Eduardo Barbosa, Francisco Tenorio, Júlio Cesar, Lira Maia, Maria do Rosário, Pedro Fernandes,
Roberto Britto e Rômulo Gouveia; - Senadores suplentes: Antônio Carlos Valadares e Romeu Tuma. Foi registrada
a ausência do membro titular - Deputado Aníbal Gomes. Foi registrado o comparecimento dos parlamentares não
integrantes da Comissão, Deputado Gilmar Machado e Deputada Vanessa Grazziotin. ABERTURA: às dez horas e
trinta e sete minutos, 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. Em virtude da inexistência de quorum regimental para deliberação nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o Presidente suspendeu os trabalhos. Antes,
convocou a continuação da reunião para o mesmo dia, às quatorze horas e trinta minutos, no plenário 2 da Câmara
dos Deputados. Às quatorze horas e cinquenta e oito minutos, o Presidente reabriu os trabalhos e informou que
havia quorum regimental para deliberação nas duas Casas do Congresso Nacional, e passou a apreciação das
Atas: 2ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 25 e 26/5/2010; 2ª Reunião de Audiência Pública, realizada no
dia 26/5/2010; 3ª Reunião Extraordinária, convocada para o dia 1°/6/2010; 5ª Reunião Ordinária, realizada no dia
16/6/2010; e 4ª Reunião Extraordinária, convocada para o dia 22/6/2010. 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,
ficou dispensada a 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 às Lideranças Partidárias. ORDEM DO DIA:  PAUTA  8 – ALTERADA. 5.
Apreciação do Requerimento nº 4/2010-CMO, que “Requer a realização de uma visita à Refinaria Abreu e Lima da
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, no mês de junho do corrente ano, a todos os Parlamentares que atuam
como membros do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios  de Irregularidades
Graves –COI”. Autor: Deputado Leonardo Monteiro – Coordenador do COI . O autor apresentou requerimento de
retirada da matéria de pauta que, nos termos do art. 215, inciso II, item c, do Regimento Interno do Senado Federal,
foi deferido pelo Presidente. Em seguida, o Presidente comunicou que, após acordo realizado com a Senadora
Lúcia Vânia,  houve consenso apenas para leitura do Relatório 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”
(PLDO/2011). O Deputado Gilmar Machado solicitou que após a leitura do Relatório ao Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2011, fossem apreciados Relatórios aos Projetos de Lei referentes a pessoal, solicitando, por
conseguinte, a inversão da pauta. A seguir, foi apresentado requerimento de inversão de pauta, que foi aprovado
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado Luiz Carreira
solicitou que fosse assegurado o prazo para apresentação de destaques após a leitura do Relatório ao PLDO 2011.
O Deputado Rogério Marinho propôs que, após a leitura do PLDO, fossem apreciados os Relatórios aos Projetos de
Lei nºs 8 e 9/2010-CN. PAUTA 10. 1. Apreciação do Relatório 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”.
(PLDO/2011). Relator: Senador Tião Viana. foram apresentadas  2.694 emendas. Voto: favorável, nos termos do



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis calização

2

Substitutivo apresentado. Das 2.694 emendas apresentadas,  o relator ofereceu voto pela aprovação a 206  (Texto
e Anexos I, II, III e IV)  e 190 (Anexo VII - Metas e Prioridades); pela aprovação parcial a 362 (Texto e Anexos I, II, III
e IV) e 695 (Anexo VII - Metas e Prioridades); e pela rejeição a 981 (Texto e Anexos I, II, III e IV) e   248 (Anexo VII -
Metas e Prioridades). Indicou para inadmissibilidade, as emendas de  nºs 10710001, 12240001, 20290001,
24420001, 25460003, 25730001, 25760005, 31460005, 36140003, 71170001, 71180001 e 71180005, caso o
CAE/CMO não se reúna oportunamente. Além dessas, foram apresentadas 334 emendas de Relator para compor o
Anexo de Metas e Prioridades. A seguir, o Relator apresentou o Relatório, a Errata e o Adendo. O prazo de
destaques foi iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso I do art. 60 do
Regulamento Interno da CMO. A discussão foi adiada. O Deputado Gilmar Machado fez uso da palavra para
comunicar que, após acordo com os Deputados Rogério Marinho, Luiz Carreira e a Senadora Lúcia Vânia fossem
apreciados os Relatórios aos Projetos de Lei nºs 7, 8 e 9/2010-CN. A Senadora Lúcia Vânia  solicitou manifestação
do Deputado Rogério Marinho acerca do acordo. O Deputado Rogério Marinho respondeu que não havia quorum
naquela data para realização da sessão no Congresso Nacional, e manifestou a sua concordância para deliberação
somente dos Relatórios aos Projetos de Lei nºs 8 e 9/2010-CN. Às quinze horas e trinta e cinco minutos, o
Presidente suspendeu os trabalhos na tentativa de busca de consenso com os representantes das Lideranças
Partidárias para apreciação das matérias. Reiniciada a reunião, às quinze horas e cinquenta e oito minutos do
mesmo dia, o Presidente informou que seriam apreciadas as matérias objeto do acordo. PAUTA 7 – 4. Apreciação
do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 10/2010-CN, que “Abre  o Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 505.424.000,00 (quinhentos e cinco milhões, quatrocentos
e vinte e quatro mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Senador
Jorge Yanai. Foram apresentadas 8 emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela
inadmissibilidade das emendas de nºs 1 a 8. Ausente o Relator, foi designado o Deputado Ademir Camilo como
relator ad hoc, que apresentou o Relatório. O Presidente declarou inadmitidas as emendas sugeridas pelo relator,
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. 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
Aviso nº 6/2010-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. Ausente o Relator, foi designado o Deputado Rogério Marinho como relator ad hoc, que
apresentou o Relatório. Não houve discussão. 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 8/2010-CN, que “Altera o Anexo V da Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010, que estima a
receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2010”. Relator: Deputado Virgílio Guimarães. Não
foram apresentadas emendas. Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente o Relator, foi designado o Deputado
Devanir Ribeiro como relator ad hoc, que leu o voto do Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  3 - Apreciação do
Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 9/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito suplementar no valor de R$ 285.737.582,00 (duzentos e
oitenta e cinco milhões, setecentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais), para reforço de dotação
constante da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Virgílio Guimarães. Não foram apresentadas emendas.
Voto: favorável, nos termos do Projeto. Ausente o Relator, foi designado o Deputado Devanir Ribeiro como relator
ad hoc, que leu o voto do Relatório. Não houve debate. Em votação, o  Relatório foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. PAUTA 8 - ALTERADA – 3. Apreciação do
Relatório apresentado ao Ofício nº 1/2010-CN, que “Solicita a autuação de expediente encaminhado pelo Reitor
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“Pro Tempore” do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, de 5/1/2010, que
requer a exclusão do Anexo VI, da Lei nº 12.214, de 26/01/2010 (Lei Orçamentária de 2010) do Programa de
Trabalho nº 12.363.1062.1H10.0001/2009 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
Nacional – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - MA”. Relatora: Deputada Fátima
Pelaes. Não foram apresentadas emendas. Voto: pelo conhecimento do Ofício nº 1/2010-CN, do Ofício nº
228/2010/REITORIA, de 27/4/2010, do Processo nº TC 7428/2010-3 – TCU, e das demais peças que os
acompanham; pela Exclusão do Anexo VI da Lei nº 12.214, de 2010 (LOA 2010), do subtítulo
12.363.1062.1H10.0001/2009 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica Nacional -
Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – MA, da Unidade Orçamentária 26101 -
Ministério da Educação, nos termos do projeto de decreto legislativo apresentado. A relatora apresentou o voto do
Relatório. Iniciados os debates, discutiram o assunto os Deputados Pedro Fernandes e Rogério Marinho. Em
votação, o Relatório foi aprovado contra o voto do Deputado Rogério Marinho, na representação da Câmara dos
Deputados e, por unanimidade, na representação do Senado Federal. PAUTA 9 – 1. Apreciação do Relatório
apresentado ao Projeto de Lei nº 15/2010-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor
do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para os fins que
especifica”. Relator: Senador Flexa Ribeiro. Foram apresentadas 5 emendas. Voto: favorável nos termos do projeto,
com indicação pela inadmissibilidade das emendas nºs  3, 4 e 5 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 sugeridas pelo relator. 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 10 – 2. Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº
14/2010-CN, que  “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Pesca e Aquicultura, crédito
suplementar no valor de R$ 1.991.471,00 (um milhão, novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e setenta e um
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.” Relator: Deputado Geraldo Simões.
Foram apresentadas 2 emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto, com rejeição das emendas apresentadas.
Ausente o Relator, foi designado o Deputado Devanir Ribeiro como relator ad hoc, que leu o voto do Relatório.
Iniciado o debate, discutiu o assunto o Deputado Luiz Carreira. Em votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Às dezesseis horas e vinte e
sete minutos, o Presidente suspendeu os trabalhos e convocou a continuação para o dia trinta de junho, às quatorze
horas. Antes, cancelou a reunião extraordinária convocada para as dezoito horas e trinta minutos daquele dia. Às
quatorze horas vinte e sete minutos, o Presidente reabriu os trabalhos. PAUTA 7. Apreciação do Relatório
apresentado ao Projeto de Lei nº 7/2010-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
em favor da Presidência da República e dos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes, da Integração
Nacional e das Cidades, crédito suplementar no valor global de R$ 3.473.462.700,00 (três bilhões, quatrocentos e
setenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil e setecentos reais), para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente.” Relator: Deputado José Rocha. Foram apresentadas 160 emendas. O relator
entregou novo Relatório no dia 8 de junho. Voto: favorável nos termos do Substitutivo apresentado, com aprovação
parcial  das emendas de nºs  22, 25, 32, 39, 56, 62, 68, 77, 81, 84, 99, 109, 112, 122, 123, 126, 132, 138, 145, 157 e
160; com indicação pela inadmissibilidade das emendas nºs  4, 5, 52, 63, 64, 65, 78, 79, 117, 141, 143 e 144; e pela
rejeição das  demais. O relator apresentou o voto do Relatório. O Presidente declarou inadmitidas as emendas
sugeridas pelo relator, em conformidade com o disposto no § 2° do art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada
pela Resolução n° 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. Iniciado o debate, discutiram o assunto os Deputados
Pedro Fernandes e Rogério Marinho. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvados os destaques apresentados. O Deputado Pedro
Fernandes levantou questão de ordem solicitando o encerramento da reunião, conforme estabelece o art. 134,  §
único, da Resolução n° 1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. O Presidente
decidiu dar continuidade à reunião e informou que o quorum regimental para deliberação havia sido atingido no dia
anterior e o autor poderia recorrer da sua decisão. Apreciação dos 3 destaques de autoria do Deputado Pedro
Fernandes, referentes às emendas do mesmo autor: destaque 1, à emenda 8. Voto do relator: pela aprovação
parcial, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Em votação, o destaque foi aprovado por unanimidade
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nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O autor retirou os destaques 2 e 3.
Requerimento apresentado pelo Deputado Ademir Camilo para inclusão na pauta do Relatório apresentado ao
Projeto de Lei  nº 13/2010-CN.  Os Deputados Rogério Marinho e Luiz Carreira manifestaram-se favoráveis. 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 13/2010-CN, que “Abre
ao Orçamento de Investimento para 2010, em favor de Companhias Docas e da Empresa de Tecnologia e
informações da Previdência Social - DATAPREV, crédito especial no valor total de R$ 25.196.477,00 (vinte e cinco
milhões, cento e noventa e seis mil e quatrocentos e setenta e sete reais), para os fins que especifica.” Relator:
Deputado Ademir Camilo. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. O relator
apresentou o voto do Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Presidente suspendeu a reunião às quatorze
horas e quarenta e nove minutos. Antes, convocou a continuação para o dia seis de julho, às dezenove horas, e
convocou, ainda, as seguintes reuniões: dia sete de julho,  às quatorze horas e trinta minutos, reunião ordinária; dia
oito de julho, às dez horas e às quatorze horas e trinta minutos, reuniões extraordinárias. Às dezenove horas e onze
minutos do dia seis de julho do mesmo ano, o Presidente reabriu a reunião, suspendendo-a em seguida, em virtude
da realização da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados. Em seguida, convidou os Parlamentares do
Bloco de Oposição para participarem da reunião com o Relator do PLDO para 2011, na sala de reuniões da
Presidência da CMO. Antes de suspender os trabalhos, convocou a continuação da reunião para o dia seguinte, às
quatorze horas. A reunião foi interrompida às dezenove horas  e  doze minutos.  Às quatorze horas e trinta e três
minutos do dia sete de julho, o Presidente reabriu aos trabalhos. Em seguida, cancelou a reunião ordinária
convocada para as quatorze horas e trinta minutos daquele dia. Tendo em vista acordo realizado com o Colegiado
de Líderes da Comissão, o Presidente informou que havia consenso para apreciação dos Relatórios aos Projetos de
Lei nºs 18 e 19/2010-CN. Requerimento para inclusão na pauta do Relatório ao Projeto de Lei  nº 18/2010-CN, de
autoria do Senador Inácio Arruda. 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 18/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Esporte, crédito especial
no valor de R$ 554.400.000,00 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões e quatrocentos mil reais), para os fins que
especifica, e dá outras providências.” Relator: Senador Inácio Arruda. Foram apresentadas  52 emendas. Voto:
favorável nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das emendas  nºs  12 e 33 e pela  rejeição
das  demais. Ausente o Relator, foi designado o Deputado José Rocha como relator ad hoc, que apresentou o
Relatório. O Presidente declarou inadmitidas as emendas sugeridas pelo relator, 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. Não
houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. O Deputado Rogério Marinho solicitou que os trabalhos fossem suspensos após a
apreciação do Relatório seguinte. Requerimento para inclusão na pauta do Relatório apresentado ao Projeto de Lei
nº 19/2010-CN, de autoria do Colbert Martins. 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 19/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do
Turismo, crédito especial no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para o fim que
especifica.”  Relatora: Deputada Fátima Pelaes. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do
Projeto. Ausente a Relatora, foi designado o Deputado Colbert Martins como relator ad hoc, que apresentou o voto
do Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, os trabalhos foram
suspensos para realização de reunião do Colegiado de Líderes da Comissão. Às dezesseis horas e dezoito minutos
do mesmo dia, o Presidente deu prosseguimento aos trabalhos. PAUTA 10. O Presidente informou que estava
aberto, desde o dia vinte e nove de junho, o prazo para apresentação de destaques ao Projeto de Lei nº 4/2010-CN,
o qual seria encerrado ao término da discussão. O debate foi iniciado. O Deputado Gilmar Machado informou sobre
os acordos feitos entre o Governo e a Oposição. Continuaram a discussão da matéria os Deputados Rogério
Marinho, Colbert Martins, Eduardo Sciarra, Rômulo Gouveia, Roberto Brito, José Guimarães, Vanessa Grazziotin,
Devanir Ribeiro, Edmilson Valentim,  Luiz Carreira e os Senadores Lúcia Vânia e Gim Argello. Logo após, o
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Deputado Rogério Marinho informou que a Ordem do Dia da Câmara dos Deputados havia iniciado e solicitou a
suspensão dos trabalhos. O Presidente comunicou que daria a palavra aos últimos inscritos, e, após, interromperia
os trabalhos.  Discutiram, ainda, a matéria os Deputados Pedro Fernandes e José Rocha. A seguir, o Presidente
informou que suspenderia os trabalhos e, nesse momento, o Deputado Colbert Martins informou que a Sessão da
Câmara dos Deputados havia sido suspensa. O Relator do PLDO para 2011 apresentou o Adendo 2 e as Erratas 2
e 3, e respondeu aos questionamentos efetuados. Logo após, o Presidente encerrou a discussão e o prazo para
apresentação de destaques.  – Apreciação do Relatório de exame quanto às emendas, inclusive as de relator,
apresentadas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, Conforme dispõe o art. 25 da Resolução nº
1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. Autor: Comitê de Admissibilidade de
Emendas – CAE. O Presidente propôs a dispensa da leitura do Relatório por ter sido distribuído antecipadamente. O
Plenário assentiu. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A seguir, o Presidente anunciou a votação do Relatório, das
Erratas nºs 1, 2 e 3, e dos Adendos nºs 1 e 2 apresentados ao Projeto de Lei nº 4/2010-CN. O Deputado Rogério
Marinho fez encaminhamento da votação e o Relator respondeu. Em votação, o Relatório, as Erratas nºs 1, 2 e 3, e
os Adendos nºs 1 e 2 apresentados ao Projeto de Lei nº 4/2010-CN foram aprovados por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvados os destaques. O Presidente leu o
disposto no art. 139 § 2º da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso
Nacional, que diz: “Não será aceita solicitação para votação em separado de destaque, após a aprovação de
requerimento para a votação em globo dos destaques”. À vista dessa informação, houve solicitação para votação de
destaques separadamente dos Deputados  Roberto Brito, destaque 264; Eduardo Sciarra, destaques  25, 64 e 152;
Rogério Marinho, destaques 1, 2, 4, 7, 9 e 10; Maria do Rosário, destaques 180 e 229; José Rocha, destaque 28;
Colbert Martins, destaque 153; José Guimarães, destaque 169, 170, 171, 49 e 50; Edmilson Valentim, destaques
185 e 187; Fábio Ramalho, destaque 142; Luiz Carreira, destaques 41, 254, 255 e 256 (destaques do Deputado
Júlio César); Devanir Ribeiro, destaque 138 (Destaque do Deputado Geraldo Simões); e do Senador Antonio Carlos
Valadares, destaques 188, 189, 190, 191 e 192. A reunião foi interrompida às dezessete horas e trinta minutos e
convocada a continuação para as vinte horas daquele dia. Às vinte e uma horas e vinte e um minutos do dia sete de
julho do mesmo ano, o Presidente reabriu os trabalhos. - Apreciação dos 286 destaques apresentados. O
Presidente informou que os destaques cujos autores estivessem ausentes seriam prejudicados. O Relator proferiu
voto aos destaques. O Deputado Rogério Marinho discutiu o assunto. O Presidente apresentou proposta para
votação dos destaques em globo, por tipo de voto do Relator, ressalvados os que foram solicitados para votação
separadamente, e foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Tendo em vista que alguns destaques solicitados para votação separadamente integraram a lista da
votação em globo por tipo de voto do Relator, o Presidente deu prosseguimento à apreciação dos remanescentes
com solicitação dos parlamentares para votar separadamente. 1) Apreciação dos destaques solicitados para
votação separadamente: 1.1) Deputado Júlio César. Destaque 255, à emenda 2473.0001, do Deputado Antônio
Andrade e destaque 256, à emenda 2626.0002, do Deputado  Wilson Picler: Foram prejudicados pela ausência
dos autores. 1.2) Deputado Luiz Carreira. Destaque 41, à emenda 3320.0001, do Deputado Paulo Bornhausen. Voto
do relator: pela rejeição. Em votação, o destaque foi rejeitado na representação da Câmara dos Deputados. Não foi
apreciado na representação do Senado Federal, conforme dispõe o § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 1.3)
Deputado Roberto Brito. Destaque 264 (supressivo). Foi prejudicado pela  ausência do autor. 1.4) Deputado
Eduardo Sciarra. Destaque 25, à emenda 1967.0003, do mesmo autor, e destaque 64, à emenda 2038.0008, do
Senador Flávio Arns. Foram retirados em função de terem sido contemplados nos Adendos. Destaque 152
(supressivo). Voto do relator: pela rejeição. Em votação, o destaque foi aprovado contra o voto do Deputado
Rogério Marinho na representação da Câmara dos Deputados e, por unanimidade, na representação do Senado
Federal. 1.5) Deputado Rogério Marinho. Destaque 1, à emenda 2447.0001, do mesmo autor. Voto do relator: pela
rejeição. Em votação, o destaque foi rejeitado, com votos contrários dos Deputados Rogério Marinho, Luiz Carreira,
Eduardo Sciarra e Cézar Silvestri na representação da Câmara dos Deputados. Não foi apreciado na representação
do Senado Federal, conforme dispõe o § 1º do art. 43 do Regimento Comum. Destaque 2, à emenda 2447.0002, do
mesmo autor, destaque 4, à emenda  2447.0004, do mesmo autor, e destaque 7, à emenda 2447.0007, do mesmo
autor: Foram retirados em função de terem sido contemplados nos Adendos. Destaque 9, à emenda 2447.0009, do
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mesmo autor. Voto do relator: pela rejeição. Em votação, o destaque foi rejeitado, com os votos contrários dos
Deputados Rogério Marinho e Luiz Carreira na representação da Câmara dos Deputados. Não foi apreciado na
representação do Senado Federal, conforme dispõe o § 1º do art. 43 do Regimento Comum. Destaque 10, à
emenda 2537.0001, do Deputado Renato Amary. Voto do relator: pela rejeição. Em votação, o destaque foi
rejeitado, com os votos contrários dos Deputados Rogério Marinho, Luiz Carreira e Eduardo Sciarra na
representação da Câmara dos Deputados. Não foi apreciado na representação do Senado Federal, conforme dispõe
o § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 1.6) Deputada Maria do Rosário. Destaque 229, à emenda 3590.0006, do
Deputado Gilmar Machado. Foi retirado pela autora. 1.7) Senador Antonio Carlos Valadares. Destaque 191, à
emenda 2246.0006, do mesmo autor, e destaque 192, à emenda  2246.0007, do mesmo autor: prejudicados pela
ausência do autor. 1.8) Deputado Colbert Martins. Destaque 153, à emenda 3438.0021, do mesmo autor:
prejudicado pela  ausência do autor. 1.9) Deputado José Guimarães. Destaque 169 (supressivo), destaque 170
(supressivo) e destaque 171 (supressivo): prejudicados pela  ausência do autor. 1.10) Deputado Edmilson
Valentim. Destaque 185, à emenda 3590.0006, do Deputado Gilmar Machado, e destaque 187 (supressivo):
prejudicados pela  ausência do autor. Destaque 186 (supressivo): retirado pelo autor. 1.11) Deputado Fábio
Ramalho. Destaque 142, à emenda 2539.0001, do Deputado Roberto Santiago: prejudicado pela  ausência do
autor. 1.12) Deputado Devanir Ribeiro. Destaque 138 (do Deputado Geraldo Simões), à emenda 1531.0005, do
Deputado Devanir Ribeiro: prejudicado pela  ausência do autor. 2) Destaques apresentados ao Texto da Lei e
Anexos (exceto o Anexo VII – Metas e Prioridades) votados em globo, conforme o voto do Relator:  destaque 182,
da Deputada Maria do Rosário, à emenda 3631.0002, do Deputado Magela. Voto do Relator: pela rejeição. O
destaque foi retirado pela autora. Destaque 183, da Deputada Maria do Rosário, à emenda 3631.0001, do
Deputado Magela, e destaque 28, do Deputado José Rocha (recomposição). Voto do Relator: pela aprovação
parcial. Em votação, os destaques foram aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Os demais destaques de texto foram rejeitados. 3) Destaques apresentados ao
Anexo de Metas e Prioridades votados em globo, conforme o voto do Relator:  3.1) Destaques com voto do Relator
pela APROVAÇÃO:  53, 83, 84, 86, 88, 172, 177, 178, 189, 222, 227 e 259. Em votação, os destaques foram
aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3.2) Destaques
com voto do Relator pela APROVAÇÃO PARCIAL:  22, 23, 24, 25, 49, 50, 52, 56, 70, 71, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 89,
137, 139, 149, 165, 166, 167, 179, 180, 181, 188, 190, 205, 209, 210, 226, 239, 254, 258 e 267. Em votação, os
destaques foram aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
3.3) Destaques com voto do Relator pela REJEIÇÃO:  54, 55, 57 a 61, 72, 73, 141 a 148, 155 a 159, 173, 175, 176,
198 a 202, 207, 211 a  213, 237, 240, 241, 243, 255, 256, 268 a 271, 280 e 281. Em votação, os destaques foram
rejeitados na representação da Câmara dos Deputados. Não foram apreciados na representação do Senado
Federal, conforme dispõe o § 1º do art. 43 do Regimento Comum. O Deputado Gilmar Machado comunicou que no
dia subsequente, às nove horas, estava marcada sessão do Congresso Nacional para apreciação do Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2011. O Presidente retificou o resultado da votação do destaque 254, do Deputado
Júlio César, informando que havia sido aprovado parcialmente e não prejudicado pela ausência do autor. Fizeram
comentários enaltecedores sobre a apreciação da Matéria os Deputados Luiz Carreira, Maria do Rosário e Rogério
Marinho. O Presidente apresentou requerimento para inclusão na pauta do Ofício Gab 352, de 30 de junho de
2010, de autoria do Deputado Magela – Errata ao Orçamento para 2010. Em votação, o requerimento foi aprovado
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. EXTRAPAUTA. Apreciação
do Ofício Gab 352, de 30 de junho de 2010, Errata ao Orçamento para 2010 - encaminhado pelo Relator-Geral do
Orçamento para 2010, Deputado Magela, que “solicita correção de erro material verificado no processamento das
emendas que constam das programações orçamentárias do Autógrafo da Lei Orçamentária para 2010 (PL nº
46/2009-CN)”. Em observância ao disposto no artigo 152, da Resolução n°1/2006-CN, alterada pela de n° 3, de
2008, ambas do Congresso Nacional. Não houve debate. Em votação, a Errata foi aprovada por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado Ademir Camilo proferiu palavras de
reconhecimento pelo trabalho realizado. Tendo em vista a inexistência de acordo, os Relatórios apresentados às
seguintes matérias constantes da Pauta 8 – alterada não foram apreciados: PAUTA 8 – ALTERADA. 1 - Relatório
apresentado à Mensagem nº 33/2006-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento aos arts. 84,
XXIV e 49, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
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prestação de Contas do Governo Federal referentes ao exercício de 2005”. Ofício nº 10/2006-CN, que “Encaminha
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 56 da Lei Complementar  nº 101, de 4 de maio de 2000
- Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prestação de Contas da Câmara dos Deputados, relativa ao exercício de 2005”.
Ofício nº 11/2006-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 56 da Lei
Complementar  nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, o Relatório de Gestão Fiscal, do
Superior Tribunal Militar”. Ofício nº 12/2006-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao
disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o Relatório de Contas Anual da Justiça Eleitoral,
referente ao exercício financeiro de 2005”. Ofício nº 13/2006-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, o
Relatório das Contas do Supremo Tribunal Federal e nelas, incluidas, a do Conselho Nacional de Justiça, relativas
ao exercício de 2005”. Ofício nº 14/2006-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em atendimento ao que
determina a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - o Relatório de Prestação de Contas
do Exercício Financeiro de 2005, daquele Superior Tribunal de Justiça”. Ofício nº 15/2006-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 56 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 -
Lei de Responsabilidade Fiscal, a prestação de contas do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de
primeiro e segundo graus - exercício de 2005”. Ofício nº 16/2006-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao disposto no art. 71 inciso I da Constituição Federal, combinado com o art. 56 da Lei Complementar
nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, o relatório de prestação de contas da Justiça do Distrito Federal e
Territórios - Órgão 16.000”. Ofício nº 17/2006-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao
disposto no § 1º do art. 56 da Lei Complementar  nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, a
prestação de contas da Justiça do Trabalho, referente ao exercício de 2005”. Ofício nº 18/2006-CN, que
“Encaminha ao Congresso Nacional a prestação de contas do Ministério Público da União, referente ao exercício de
2005”. Ofício nº 24/2006-CN, que  “encaminha ao Congresso Nacional o “Relatório das Contas do Senado Federal,
relativas ao exercício financeiro de 2005, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 2000”. Relator:
Deputado Geraldo Simões. Não foram apresentadas emendas. Voto: pela aprovação, com as ressalvas constantes
do Relatório do TCU, das Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2005 e propondo
sobrestamento do julgamento das Contas dos demais Órgãos e Poderes, em virtude de posicionamento do
Supremo Tribunal Federal, nos termos dos projetos de decreto legislativo apresentados. 2 - Apreciação do Relatório
apresentado à Mensagem nº 28/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional a prestação de Contas do
Presidente da República relativas ao exercício de 2008”. Ofício nº 10/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional o Relatório de Prestação de Contas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios referente ao Exercício
de 2008”. Ofício nº 11/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional as informações da Câmara dos
Deputados referentes ao exercício financeiro de 2008”.  Ofício nº 12/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2008 do Superior
Tribunal de Justiça”.  Ofício nº 13/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Contas Anual
da Justiça Eleitoral, referente ao exercício financeiro de 2008”. Ofício nº 14/2009-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional  o Relatório de Gestão Fiscal desta Justiça Militar da União - Ano Base 2009 / Ano Referência
2008”. Ofício nº 15/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Prestação de Contas do
Ministério Público da União, referente ao exercício de 2008”. Ofício nº 16/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional a Prestação de Contas da Justiça do Trabalho relativa ao exercício de 2008”. Ofício nº 17/2009-CN, que
“Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Prestação de Contas do Conselho da Justiça Federal e da
Justiça Federal de 1º e 2º graus, referente ao exercício de 2008". Ofício nº 18/2009-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional o Relatório das Contas do Supremo Tribunal Federal, relativas ao exercício de 2008”.  Ofício
nº 19/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório das Contas de 2008 do Senado Federal, nos
termos do Ato do Presidente nº 82, de 2008”. Relator: Senador Tião Viana. Não foram apresentadas emendas. Voto:
pela aprovação, com as ressalvas constantes do Relatório do TCU, das Contas do Presidente da República relativas
ao exercício de 2008 e propondo sobrestamento do julgamento das Contas dos demais Órgãos e Poderes, em
virtude de posicionamento do Supremo Tribunal Federal, nos termos dos projetos de decreto legislativo
apresentados. 4 - Apreciação do Requerimento nº 3/2010-CMO, que “Requer a realização de audiência Pública
Conjunta com a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos, do Congresso Nacional e a Comissão de
Finanças e Tributação, da Câmara dos Deputados, para debater a questão das transferências voluntárias de
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recursos do Orçamento Geral da União, com a presença dos Relatores do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias e do Projeto de Lei Orçamentária anual para 2011, do Ministro do Planejamento Orçamento e
Gestão, do Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União, e dos Presidentes do Tribunal de Contas da União, da
Caixa Econômica Federal e da Confederação Nacional de Municípios”. Autor: Deputado Guilherme Campos.
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: o Presidente encerrou a reunião às vinte e duas horas e vinte e oito
minutos. Antes, cancelou a realização das reuniões extraordinárias convocadas para o dia 8 de julho, às 10 horas, e
para as quatorze horas e trinta minutos, e, ainda, convocou  reunião extraordinária para o dia 14 de julho, às
quatorze horas e trinta minutos, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


