
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Há número regimental para abertura dos trabalhos.
Declaro iniciada a 6ª reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 17/2010.
Não há quorum para deliberação na representação do Senado Federal. Porém, a Presidência informa

que os Senadores já estão se dirigindo para este plenário.
Então, possivelmente dentro de mais alguns minutos, nós teremos quorum também para deliberação na

Câmara e no Senado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pela ordem, com a palavra o Deputado Gilmar

Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, em primeiro lugar, quero

cumprimentar o Senador Gim Argello pelo relatório que apresentou. Estamos na fase de apresentação de
emendas, mas quero dizer da serenidade com que o Senador Gim Argello apresentou o seu relatório preliminar,
que vai nos possibilitar debater aqui assuntos fundamentais para o Orçamento do País do ano que vem e
principalmente nos preparar para enfrentar a crise que é real. Todo mundo está acompanhando a aplicação que
os Estados Unidos fizeram de mais 600 bilhões na sua economia, o que vai criar um momento favorável à
economia americana, em contraposição aos demais países. E temos de estar preparados.

O Governo vai fazer de tudo para conseguir aprovar o Orçamento ainda este ano. Acho fundamental
para nós, Sr. Presidente, não só para sinalizar para o mercado, mas sinalizar para nós mesmos que fomos
capazes de realizar um processo eleitoral e fomos capazes de voltar e entender que o Orçamento não é do
Governo, mas do País. E faremos esforço para aprová-lo, e queremos dialogar.

O Senador Gim Argello, que aproveitou bem o relatório e a receita apresentada pelo Deputado Bruno
Araújo, muito realista, num acréscimo de receita da ordem de 17 bilhões, saberá tratar dos temas importantes
que teremos de cuidar durante o debate da lei orçamentária, tais como a questão do salário mínimo, dos
aposentados e o debate em relação ao Judiciário, que já determinou a revisão do piso, do teto salarial pago pela
Previdência. Só isso custa perto de 1,5 bilhão.

Então, há uma série de coisas que teremos de ajustar.
Portanto, quero cumprimentar a Comissão, porque na reunião passada votamos o relatório/receita, que

permitiu ao Senador apresentar. E espero que consigamos votar também o relatório preliminar dentro do prazo.
É fundamental continuar sinalizando que o Orçamento não vai entrar. Tudo bem, na questão dos créditos
suplementares, fazemos aqui uma disputa salutar, mas no que diz respeito ao Orçamento, tê-lo como
fundamental para Estados e Municípios.

Por isso, Sr. Presidente, quero agradecer e cumprimentar V.Exa. pela firmeza com que tem coordenado
o trabalho para que possamos de fato cumprir o prazo constitucional da nova peça orçamentária do País, que é
até o dia 22 de dezembro.

Muito obrigado.
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O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, acho importante alertar esta Comissão para o fato de que estamos vivendo um momento, conforme
coloca o Vice-Líder do Governo, Deputado Gilmar, de uma crise econômica anunciada. Essa crise, que durante
a eleição foi dito que não existe, é real, é verdadeira.

O primeiro passo importante para resolvê-la é admitir a sua existência. Temos uma situação
macroeconômica mundial, não muito favorável, que pode, inclusive, deteriorar mais rapidamente ainda do que
está acontecendo as nossas contas internacionais.

Vimos hoje no jornal O Globo, Sr. Presidente, uma matéria que nos chamou atenção. Certamente
V.Exa. também a leu. A matéria fala da disposição do Governo de só votar o Orçamento atual em 2011. Seria
uma espécie de plano B. E as alegações feitas — é importante o Líder do Governo nos escutar, até para nos
dizer se isso é verdadeiro; está aqui em página inteira de O Globo de hoje — são de que há uma pressão muito
grande de emendas individuais e reajuste para servidores de uma parte do Congresso.

Sr. Presidente, acho importante estarmos alertas para esta situação, porque desde o começo deste ano
— isso acontece todos os anos, de maneira reiterada — a Oposição tem apresentado uma emenda à LDO de
um redutor de 75% de Restos a Pagar, o que permitiria uma precisão maior na execução orçamentária.

Neste ano o Governo teve quase 50 bilhões de reais de Restos a Pagar só em investimento e mais 50
bilhões em Custeio e Manutenção. Estima-se que no próximo ano esse valor em investimento será de mais de
70 bilhões de reais. O relatório encaminhado para esta Casa fala em 52 bilhões de reais para 2011. Então, só
Restos a Pagar representa mais do que o total dos investimentos que estão embutidos no relatório enviado a
esta Casa e no relatório preliminar apresentado pelo ilustre Relator, Senador Gim Argello. Se acrescermos aí as
emendas de Parlamentares, as emendas de bancada, chegaremos a 64, 66 bilhões. Restos a Pagar representa
mais do que o montante total de orçamento para o ano subsequente.

Então, é claro que o Governo vai ficar sem muita disposição de aprovar o Orçamento, porque já tem
todo um recurso inscrito em Restos a Pagar, sem nenhuma dificuldade de gerir esse Orçamento da maneira que
ele achar conveniente.

Dessa forma, faço um alerta ao Governo, a esta Casa, a esta Comissão, para que possamos cumprir a
nossa parte. Pressões são absolutamente legítimas; faz parte do jogo parlamentar haver pressão para aumento
salarial, para que uma determinada região receba mais recursos. Isso é parte do jogo desta Casa, é o jogo
legítimo da democracia.

Espero que no próximo ano, por ocasião da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o próprio Governo faça
com que a sua bancada nesta Casa entenda que o Orçamento não é do Governo ou da Oposição, o Orçamento
é do País. E o Legislativo precisa ser respeitado na medida em que essa peça seja importante e não, conforme o
que dizem, uma peça de ficção.
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Esse é o alerta que faço em função dessa grande notícia que está estampada numa página inteira do
jornal O Globo, edição de hoje.

Sr. Presidente, um outro ponto importante, que merece ser colocado para os nossos companheiros, é
esta discussão que já se estabelece sobre a volta da CPMF. Acredito que devemos nos ater à necessidade de
regulamentação da Emenda 29, que resolveria essa situação sem o desgaste de se aumentar ainda mais a
carga tributária brasileira, que já sobrecarrega demais o nosso contribuinte.

No mais, Sr. Presidente, quero dizer a V.Exa. que estamos prontos para cumprir o acordo que fizemos
no seu gabinete, e esperamos a maior brevidade possível na resolução das demandas não atendidas ainda por
esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência quer informar que temos quorum para
deliberação na Câmara e no Senado.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, desculpe, só mais uma questão que
esqueci. Quando será a audiência pública com o Ministro do Planejamento em relação ao relatório preliminar
feito pelo nosso Senador Gim Argello?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Bom, na pauta temos uma audiência com o
Presidente do Banco Central. Estou aguardando a assessoria do Ministro do Planejamento enviar a data.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Para podermos votar de maneira mais correta o nosso
Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Certamente ele virá.
Há alguns oradores inscritos. Mas imagino que os Parlamentares se inscreveram apenas enquanto

aguardávamos o quorum. E agora que ele foi atingido, quero saber se posso dar continuidade à pauta da
agenda. (Pausa.)

Então, havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas por terem sido
distribuídas antecipadamente.

Não havendo discussão e conforme estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regimento Interno da
Comissão, coloco em votação as atas das seguintes reuniões:
5ª reunião extraordinária, realizada nos dias 29 e 30 de junho e 6 e 7 de julho de 2010; e 6ª reunião ordinária,
realizada no dia 3 de novembro de 2010.

As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovadas.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores e Senadoras que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovadas.
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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.

Correspondência recebida pela Secretaria da Comissão

De ordem do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Deputado
WALDEMIR MOKA, dou conhecimento da correspondência recebida, em atendimento ao disposto no art. 8º “b”
do Regulamento Interno da Comissão.

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:
1) OFÍCIO G.D.E.B. Nº 499/10, de 4 de novembro, do Deputado Edinho Bez (PMDB/SC), Vice-Líder do PMDB,
solicitando alteração das fontes de cancelamento oferecidas na Emenda nº 00002, de sua autoria, apresentada
ao Projeto de Lei nº 37/2010-CN, tendo como Relator o Deputado Leonardo Quintão (PMDB/MG).

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:
1) Ofício 167/2010–BCB/Aspar, de 4 de novembro, do Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco Central do
Brasil, Luiz do Couto Neto, sugerindo o agendamento para o próximo dia 11 da Audiência Pública de que trata o
art. 9º, § 5º, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser realizada nesta
Comissão, com a presença do Presidente daquele Banco Central, Dr. Henrique Meirelles.
2) OFÍCIO/PR N.2010 014458, de 5 de novembro, do Presidente do Conselho da Justiça Federal, Ministro Ari
Pargendler, propondo emendas ao Projeto de Lei nº 84/2010-CN.

- Relatórios de Gestão Fiscal, referentes ao 2° 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:
- Tribunais Regionais do Trabalho da seguintes regiões: 22ª.
- Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes estados: Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás,
Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins.
- Superior Tribunal de Justiça.
- Tribunal de Contas da União.
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
- Tribunal Superior Eleitoral.
- Tribunal Superior do Trabalho.

- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Ubiratan Aguiar, ao
Presidente da CMO:

Avisos Seses de 20 de outubro:
1) Aviso n° 1.853/2010 (Acórdão n° 2.803/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Pedras de Fogo/PB.
2) Aviso n° 1.854/2010 (Acórdão n° 2.800/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Arcos/MG.
3) Aviso n° 1.855/2010 (Acórdão n° 2.801/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Tanguá/RJ.
4) Aviso n° 1.856/2010 (Acórdão n° 2.802/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Atalaia/AL.
5) Aviso n° 1.857/2010 (Acórdão n° 2.804/2010): Obras de construção da Escola Agrotécnica de Nova
Andradina/MS.
6) Aviso n° 1.859/2010 (Acórdão n° 2.810/2010): Obras de manutenção de trechos rodoviários da BR-174/AM.

Avisos Seses de 27 de outubro:
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1) Aviso n° 1.862/2010 (Acórdão n° 2.845/2010): Obras de urbanização do Vale do Jaguaribe, em João Pessoa,
na Paraíba.

2) Aviso n° 1.873/2010 (Acórdão n° 2.871/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Itambé/BA.
3) Aviso n° 1.898/2010 (Acórdão n° 2.860/2010): Obras de construção do Contorno Rodoviário de Maringá – PR.

4) Aviso n° 1.911/2010 (Acórdão n° 2.878/2010): Obras de implantação da Via Expressa de Acesso ao
Porto da cidade de Salvador – BA.

Informo ainda que a lista com os expedientes será enviada através do  correio eletrônico aos gabinetes
dos membros e lideranças partidárias nesta data.

Passamos à Ordem do Dia.
Vou direto ao item 17 da pauta, que foi fruto do acordo feito na reunião que antecedeu esta reunião,

com o Colegiado de Líderes. Nós, infelizmente, só obtivemos consenso para votar o item 17 da pauta.
Informo aos Srs. Parlamentares que não participaram — eles não poderiam porque era Colégio de

Líderes — que, como eu disse aos Líderes, se não votarmos esses projetos até 20 de novembro, eles irão
automaticamente ao plenário. Eu li vários projetos com parecer favorável e sem nenhuma emenda. Não vejo,
portanto, por que não votarmos isso aqui. Mas estou respeitando a decisão porque insisto no consenso.

Hoje foi nosso primeiro dia. Eu tenho certeza de que amanhã, na reunião já convocada, nós haveremos
de votar mais alguns desses projetos.

Era uma informação que eu gostaria de dar.
Nessa reunião, o único item consensuado foi o de nº 17, que eu passo à apreciação da Comissão.
 Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 41/2010-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal

e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito especial no valor de
R$10.119.340,00 (dez milhões, cento e dezenove mil e trezentos e quarenta reais), para os fins que especifica, e
dá outras providencias.

 O Relator é o Deputado Átila Lins. S.Exa. teve um problema e precisou  ausentar-se. Foi nomeado
Relator ad hoc o ilustre representante da Bahia, Deputado Colbert Martins.

Não foram apresentadas emendas. O voto é favorável, nos termos do projeto. Com a palavra o Relator,
para apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, peço permissão para ler apenas o voto.
Esse crédito diz respeito àquelas esposas que perderam seus maridos, que eram soldados no Haiti

durante o terremoto do ano passado. São recursos, portanto, que vão atender às famílias das pessoas vitimadas
no Haiti.

II. Voto do Relator.
“A presente proposição se acha articulada na modalidade apropriada de credito adicional, isto é, credito

especial, por objetivar alocação de novas programações não prevista na Lei Orçamentária em vigor (Lei nº



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

5

12.214, de 26/01/2010) e ser formulada  de acordo com o que determina o art. 56 da Lei nº 12.017 de
12/08/2009 (LDO/2010).

Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos
constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 41, de 2010-CN, na forma proposta pelo Poder
Executivo.”

É o relatório do Deputado Átila Lins.
Sr. Presidente, isso é mais do que justo. Diz respeito a recursos para pagamento daquelas pessoas que

perderam seus entes no Haiti durante o terremoto do ano passado.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, nós acordamos, na reunião, votar esse projeto

antes de começarmos a discutir a pauta dos demais projetos que estão tramitando na Comissão. Fizemos essa
concessão sobretudo pela importância do projeto, que é destinado a atendimento de despesa com pagamento
de auxilio especial e de bolsa especial de educação aos dependentes de militares falecidos em decorrência de
terremoto ocorrido na República do Haiti. Portanto, é uma causa extremamente justa e que já deveria ter sido
objeto de votação anterior.

Estamos aqui cumprindo nossa obrigação de agilizar os processos que estão  em tramitação na
Comissão. Os demais evidentemente serão objeto de análise caso a caso, para tentarmos chegar ao acordo de
votação para as próximas reuniões.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão o relatório. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o presente relatório permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam o presente relatório permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado.
Eu quero ouvir a posição do plenário, em especial, a da Oposição. Nós temos o quorum garantido. A

minha proposta é garantir o quorum, mas com o acordo de que, não havendo consenso na reunião prévia, nós
só faríamos a reunião com o consenso sobre os PLN que a Oposição concordar em votar, que o Colegiado
concordar em votar. Por que eu digo isso? Porque amanhã, quarta-feira, é um dia complicado. V.Exas. sabem



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

6

disso. Eu quero garantir a suspensão da reunião, desde que mantenhamos o quorum na reunião de amanhã,
com o compromisso da Presidência de votarmos apenas e tão somente aquilo que previamente for acordado e
tiver o consenso.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o  Senador Flexa Ribeiro.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente Waldemir Moka,  tem na pauta um PLN de

interesse da Justiça do Trabalho — inclusive a Presidenta, Desembargadora Francisca Oliveira Formigosa,
encontra-se no plenário —, com recurso para o Estado do Pará. Não houve acordo para votar os PLNs?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu fiz um apelo, Senador, e nisso estou insistindo.
V.Exa. não estava presente, mas eu disse aqui que existem vários como esse, em que o Relator é favorável, e o
projeto não tem nenhuma emenda. Portanto, eu não vejo por que a Comissão não votá-los. Mas como  hoje foi
nosso primeiro dia, nós obtivemos consenso, até com um apelo pessoal da Presidência, para votarmos esse
PLN.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Eu pediria ao nosso Líder que votássemos pelo menos esse.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu também gostaria de votar,  em havendo acordo.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Bem, até para esclarecer o Senador Flexa Ribeiro, nós

tivemos um acordo prévio, em que só foi acordado votarmos esse, que foi votado há pouco tempo. É evidente
que a Oposição tem todo o interesse em votar todos os PLNs, e sabemos da importância desse, em especial,
como da dos demais. Mas, Senador, nós não temos dúvida de que amanhã, na conversa que teremos com o
Governo, conseguiremos as condições adequadas para dar seguimento à votação dos PLNs.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Pois não, Deputado Rogério Marinho. Lamentavelmente, eu
estava num compromisso fora, mas acho que, se fosse o caso, deveríamos ter feito acordo para não votar nada,
nem para o do Haiti. Se não votamos para o Brasil, não vamos votar para o Haiti. Eu faria a obstrução total. Mas
já que o foi aprovado, Sr. Presidente, eu estava só tentando ajudar o Estado do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu quero informar a V.Exa. que tenho certeza
absoluta de que, se não votarmos hoje, amanhã certamente esse é um dos projetos que será votado, como
outros que estão na pauta. V.Exa., ao examinar a pauta, vai perceber, como eu fiz questão de dizer, que são
inúmeros os que têm o voto favorável do Relator e não têm emendas. Então, não há por que a Comissão não
apreciá-los.

Hoje foi o primeiro dia. Lá na fronteira temos um ditado: começo de cantiga é assobio. Eu tenho certeza
de que, amanhã, nós vamos votar vários PLNs, porque há clima para esse entendimento.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - O problema, Senador Waldemir Moka, é que eu ainda não vi
ninguém assobiar roendo osso, que é o que o Governo faz a Oposição passar nesta Comissão.

A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Pela ordem. Sr. Presidente.
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O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Sr. Presidente, a que horas vai ser a reunião para ter o
acordo ou não para votação?

A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Já lhe respondo, Deputado.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Deputado, eu pediria ao

Senador Flexa Ribeiro que tivesse a paciência de esperar que votemos esse projeto amanhã, uma vez que
houve acordo. É bom que não haja quebra de acordo, do contrário não tem mais como trabalharmos aqui. Não é
má vontade nossa, mas pedira a S.Exa. que nos ajudasse e pudéssemos votar esse projeto amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Respondendo à pergunta do Deputado, a reunião
amanhã é às 10 horas. O Deputado Gilmar Machado, Líder do Governo, já convocou reunião para que
possamos estabelecer o consenso sobre as matérias.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - No mesmo sentido do que disse o Senador Flexa Ribeiro, nós
temos um do Tribunal Regional de Trabalho da 5ª Região na Bahia no qual temos todo o interesse, aprovado
pelo Deputado José Rocha, sem problema nenhum. A bancada da Bahia gostaria de aprovar esse PLN.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero deixar claro que o Governo tem o
maior interesse na votação. O Deputado João Leão está cuidando da questão dos créditos. Nós estamos aqui.
Houve um acordo no primeiro semestre, em que nós nos comprometemos com a Oposição de apresentar os
relatórios para conferir onde está havendo problemas. Já nos acertamos para amanhã de manhã. Teremos essa
conversa para que, na reunião da tarde o Deputado João Leão e demais Parlamentares possamos, então,
chegar a um acordo sobre os demais créditos para que possamos deslanchar e trabalhar com tranquilidade.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, só respondendo ao apelo que V.Exa. faz em
relação à manutenção do quorum, até como demonstração de boa vontade da Oposição, nós não nos opomos,
evidentemente com as ressalvas que V.Exa. já expôs aqui publicamente, ou seja, que a votação só ocorrerá
mediante acordo entre Oposição e Governo, itens acordados previamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em havendo esse acordo, vou suspender a reunião.
Suspendo esta reunião, cancelo a reunião ordinária de amanhã, às 14h30min e convoco a continuação

desta reunião extraordinária para o dia 10 de novembro, quarta-feira, às 14h30min neste plenário.
Está suspensa a reunião.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a VI Reunião Extraordinária da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apresentação das matérias
constantes da Pauta nº 17/2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se sobre a mesa de trabalho.
Há quorum para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
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A Presidência, fiel ao entendimento mantido na sessão de ontem, em que nós mantivemos o quorum,
só suspendemos a sessão com o compromisso de votarmos somente o que fosse de consenso. O Líder do
Governo, Deputado Gilmar Machado, reuniu-se com os membros do colegiado, e a Presidência foi informada de
que há acordo para que votemos o Item 6 da pauta, Projeto de Lei nº 21/2010; o Item 8 da pauta, Projeto de Lei
nº 26/2010; o Item 10, Projeto de Lei nº 28/2010, e ainda o Item 12, Projeto de Lei nº 30/2010; o Item 13, Projeto
de Lei nº 31/2010, e o Item 14, Projeto de Lei nº 32/2010.

Portanto, são esses os projetos de lei sobre os quais há consenso para que possamos fazer a
discussão e a votação.

Vamos passar à Ordem do Dia.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 21/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal

da União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito suplementar no valor

global de R$ 37.032.231,00 (trinta e sete milhões, trinta e dois mil, duzentos e trinta e um reais), para reforço de

dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
O Relator é o ilustre Deputado Rômulo Gouveia, Vice-Governador eleito da nossa querida Paraíba.
Não foram apresentadas emendas.
O voto do Relator é favorável nos termos do projeto.
O nosso Relator, Deputado Rômulo Gouveia, está com a palavra para apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA - Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de

cumprimentar V.Exa. pela bela vitória no Estado do Mato Grosso do Sul. V.Exa. muito bem vai representar seu
Estado no Senado Federal.

O voto do Relator é o seguinte:
Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais e os

preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito à sua contabilidade com o Plano Plurianual
2008/2011 (Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008) e à sua conformidade com o dispositivo na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2010, LDO 2010, Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009.

Diante do exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 21/2010, na forma da proposta do Poder
Executivo.

Deputado Rômulo Gouveia, Relator.
É esse o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO POR UNANIMIDADE.
Em votação o relatório na Representação do Senado Federal.
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Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO POR UNANIMIDADE.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Serei breve, Sr. Presidente.
Fizemos realmente um acordo, vamos votar os seis projetos hoje, com a celeridade e com a atenção

que requerem os projetos em tela, mas quero aproveitar a presença de V.Exa. e do Líder do Governo, Deputado
Gilmar Machado, para perguntar se já está marcada a audiência pública com o Ministro do Planejamento. Faço
essa pergunta, Sr. Presidente, porque entendo necessário, antes de votarmos o relatório preliminar do Senador
Gim Argello, realizarmos uma conversa ou um debate com o ilustre Ministro a respeito das reais intenções do
Governo, para que possamos abalizar o nosso juízo de valor por ocasião da votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Tem a palavra o Líder do Governo, Deputado Gilmar
Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, devo dizer que o Ministro
Paulo Bernardo está à disposição desta Comissão na terça-feira.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que marque a audiência para as 14h, porque o Ministro tem outro
compromisso. S.Exa. está à disposição e também quer agilizar os trabalhos. Se V.Exa. desejar, o Ministro do
Planejamento poderá estar aqui presente na próxima terça-feira, às 14h, para o debate sobre a peça
orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu gostaria de combinar o seguinte: como o início
da discussão do relatório preliminar está previsto para terça-feira, às 14h, prorrogaremos o início desta
discussão e faremos a audiência com o Ministro Paulo Bernardo às 14h. Depois desse debate, iniciaremos a
discussão do relatório preliminar do Relator-Geral. Se houver a aquiescência do Plenário, já deixo a data e o
horário marcados.

V.Exa. concorda, Deputado Rogério Marinho?
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Pois não,  Sr. Presidente. Inclusive, fico feliz com a vinda do

Ministro a esta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pedirei à nossa Secretária, Dra. Myrna, que tome as

providências nesse sentido.
Está marcada a audiência pública com o Ministro Paulo Bernardo para as 14h. Logo em seguida,

iniciaremos a discussão do relatório preliminar do Senador Gim Argello.
Tem a palavra o Sr. Deputado Marcelo Castro.
O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ontem

participamos da reunião da Comissão de Orçamento. Lá foram arrolados pelo Presidente, com a anuência dos
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presentes, aqueles projetos que deveriam ser consensuais, que não apresentariam problemas quanto à votação.
Refiro-me especificamente ao Item 15 da pauta, o Projeto de Lei nº 39/2010.

Esse projeto de lei tem parecer favorável. Não foi apresentada nenhuma emenda. Trata-se de questão
importantíssima para o Estado do Piauí e para o Brasil: são recursos para o Ministério do Meio Ambiente, para
aquisição e expansão de um parque nacional no Estado do Piauí, visando à preservação da nossa caatinga.
Como todos sabemos, a caatinga é um dos biomas mais atingidos no Brasil, um dos que mais está sendo
destruído.

Não entendi — e gostaria de uma explicação — por que essa matéria não entrou no consenso. Pelo
que vejo, não há discordância alguma. Ninguém apresentou emenda ao projeto, ninguém discordou, tudo está
favorável. Portanto, estranha-me o fato de V.Exa. ter parado a leitura no Item 14 e não ter enunciado o Item 15
da pauta.

Isto posto, eu gostaria que houvesse uma explicação, uma justificativa. E gostaria de saber se não pode
haver reparo à não inclusão desse assunto tão importante para o Piauí e para o Brasil, relativo a esses recursos
para o Ministério do Meio Ambiente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Marcelo Castro, fiz ontem um
compromisso, um acordo: comprometi-me a votar somente aquilo que for consenso.

Houve hoje pela manhã uma reunião do Líder do Governo, Gilmar Machado, com os Parlamentares. O
acordo cujos itens me foram colocados lamentavelmente não incluiu este. E eu ontem citei — V.Exa. até estava
presente —, fiz questão de colocar no relatório que apresentei os projetos que não teriam impedimento, a meu
juízo. Mas esse é um entendimento político. Temo que não haja aí um critério técnico, mas um critério político, e
os seis primeiros projetos foram esses.

Agora, eu tenho certeza absoluta de que nós vamos continuar votando. Creio que, daqui para a semana
que vem, todos esses projetos serão incluídos.

Eu não sei se alguém ainda gostaria de dar mais explicações, até porque as minhas explicações,
confesso, contemplam o ponto de vista apenas e tão somente político.

O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Se possível, eu gostaria de ouvir o ponto de vista do Líder
do Governo na Casa. Por que não foi incluída essa matéria tão relevante?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Marcelo Castro, nós queremos e vamos colocar
todas as matérias em pauta, mas hoje foram essas as propostas que nos chegaram. Acho que vamos criar um
clima para voltar a fazer com que a Comissão funcione. Nós queremos dialogar permanentemente, porque nos
interessa votar o Orçamento este ano e, ao mesmo tempo, interessa-nos votar todos os créditos. Para isso, a
melhor forma é o entendimento.

Ontem já votamos um, hoje estamos votando seis. Devagar estamos caminhando. Considero que esse
é o melhor método. Podemos até fazer uma tentativa de votar outros projetos, mas conseguiremos votar apenas
quatro ou cinco, com pedidos de verificação de quorum. Portanto, é melhor irmos construindo os entendimentos.
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Acho que o diálogo está bom. O pessoal da Oposição está querendo contribuir e também aprovar.
Querem examinar melhor os projetos, e nós estamos abertos a esse diálogo. Todos os dias estamos
conversando.

V.Exa. pode ter certeza de que a sua solicitação será colocada como uma das prioridades. Para tanto,
já deixo manifestado para os Líderes Arnaldo Jardim, Luiz Carreira e Rogério Marinho que esta é uma das
prioridades: a proposta que o Deputado Marcelo está apresentando.

Espero que, na próxima reunião, já possamos ter aprovada essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Apreciação do relatório apresentado ao PLN nº

26/2010, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor das Justiças Federal,

Eleitoral, do Trabalho e do Distrito Federal e dos Territórios, da Presidência da República e do Ministério Público

da União, crédito especial no valor global de R$ 22.167.905,00 (vinte e dois milhões, cento e sessenta e sete mil,

novecentos e cinco reais), para os fins que especifica, e dá outras providências”.

O Relator é o ilustre Deputado Luiz Carreira.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é favorável nos termos do projeto.
O Relator está com a palavra, para apresentação do seu relatório.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou diretamente ao voto,

já que se trata de projeto ao qual não foram apresentadas emendas e que está compatível.
A presente proposição se acha articulada na modalidade apropriada de crédito especial, por objetivar a

alocação de novas programações não previstas na Lei Orçamentária em vigor (Lei nº 12.214, de 26/1/2010) e
ser formulada de acordo com o que determina o art. 56 da Lei nº 12.017, de 12/8/2009 (LDO/2010).

Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos
constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 26, de 2010-CN, na forma proposta pelo Poder
Executivo.

Esse é o nosso voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão. (Pausa.)

A discussão está encerrada.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado por unanimidade.
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Há uma pauta, mas evidentemente vou inverter a apreciação dos itens na medida em que haja a
presença dos Relatores.

O próximo item da pauta a ser apreciado é o de nº 12. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto
de Lei nº 30/2010, do Congresso Nacional, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do

Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 7.480.000,00 (sete milhões, quatrocentos e oitenta mil reais), para

reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente”.

O Relator é o Deputado José Rocha.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é favorável nos termos do projeto.
O Relator está com a palavra, para a apresentação do seu relatório.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero dizer da minha

honra de relatar este projeto, da mais alta importância para o Tribunal Regional do Trabalho do meu Estado da
Bahia. Trata-se de obra importante, que já se encontra iniciada. Esses recursos com certeza haverão de
viabilizar sua conclusão.

Encontra-se aqui hoje, para nos prestigiar, a Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia,
Dra. Ana Lúcia Bezerra, que tanto tem trabalhado e lutado para a construção dessa obra importante para os
trabalhos dos Srs. Juízes do Trabalho de nosso Estado.

Vou direto ao voto, pois já passou pelo consenso das Lideranças que essa matéria fosse discutida e
aprovada nesta sessão de hoje.

A presente proposição se acha articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito
suplementar, por objetivar o reforço de dotação já constante da Lei Orçamentária em vigor (Lei nº 12.214, de
26/1/2010) e ser formulada de acordo com o que determina o art. 56 da Lei nº 12.017, de 12/8/2009 (LDO/2010).

Do exame da proposição, o PL nº 30/2010-CN, de iniciativa do Poder Executivo, não contraria
dispositivos constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 30, de 2010, na forma proposta pelo Poder
Executivo.

Inicialmente, havíamos dado pela inadmissibilidade de uma emenda apresentada, mas houve um
equívoco da nossa parte, tendo em vista que o Relator já havia retirado sua própria emenda. Assim, não foram
apresentadas emendas.

Somos pela aprovação nos termos da proposta do Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quero apenas reforçar o esclarecimento feito.
Nesse projeto havia a apresentação de uma emenda, mas, após a entrega do relatório na Secretaria da

Comissão, o autor da Emenda nº 1, Deputado José Airton Cirilo, apresentou o Ofício nº 151/2010, de 3/8/2010,
solicitando a retirada da emenda, que foi deferida por esta Presidência.

Tendo em vista a retirada da emenda, não há inadmissibilidade a ser declarada.
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O relatório está em discussão.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, tem a palavra o Deputado Colbert

Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, para reiterar a posição do Deputado José

Rocha — e falo também em nome dos Deputados Roberto Britto e Geraldo Simões —, quero dizer que na Bahia
ficamos muito honrados por contar com esses recursos, dirigidos a uma Corte que seguramente tem trabalhado
muito para dirimir os problemas e reduzir as diferenças que acontecem na área de trabalho. Portanto, os
recursos serão muito bem aplicados. Temos certeza de que haverá a aplicação necessária do recurso e a obra
será concluída, para que os serviços da área da Justiça do Trabalho possam ser melhor executados.

Assim, cumprimentamos o Relator, Deputado José Rocha, e aprovamos a matéria.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Luiz

Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, quero somente parabenizar o Deputado José

Rocha pelo relatório, que traz grande benefício ao nosso Estado, especialmente ao Tribunal Regional do
Trabalho. Deixamos registrada, mais uma vez, a nossa satisfação em participar do processo de decisão desse
crédito, que é muito importante para o Estado.

Portanto, parabéns ao Deputado José Rocha!
Parabenizo também o Presidente da Comissão, por pautar esse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A matéria continua em discussão.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, quero apenas ressaltar o apoio importante e o

interesse demonstrado pelos Deputados da Bahia que fazem parte desta Comissão: Deputado Luiz Carreira, que
participou da reunião que buscou acordo acerca das matérias a serem votadas, o Deputado Colbert Martins, o
Deputado Roberto Britto, o Deputado Geraldo Simões e todos os que também têm demonstrado interesse muito
grande em defender tudo aquilo que diz respeito ao Estado da Bahia — e ressalto que todos trabalharam para
que esta matéria pudesse obter aprovação no dia de hoje.

Portanto, agradeço a todos a participação.
E agradeço a V.Exa. por me ter designado Relator desta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Encerrada a discussão.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
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Os Srs. Senadores que concordam com a aprovação do relatório permaneçam como se encontram.
(Pausa.)

Aprovado por unanimidade.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 28/2010, que “Abre ao Orçamento de

Investimento para 2010 crédito especial no valor total de R$ 31.252.000,00 (trinta e um milhões, duzentos e

cinquenta e dois mil reais), em favor da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, para

os fins que especifica”.
A Relatora é a Senadora Lúcia Vânia, que não pôde estar presente. Foi nomeado para relatar o

Deputado Rogério Marinho.
Foram apresentadas 3 emendas.
O voto é favorável nos termos do projeto e pela rejeição das emendas apresentadas.
O Relator está com a palavra, para a apresentação do relatório.
O prazo de destaque está iniciado, e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o

inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da Comissão Mista de Orçamento.
Com a palavra o Relator, Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, coube-nos, por designação do Sr. Presidente, a relatoria ad hoc do relatório feito pela Senadora
Lúcia Vânia.

Esse PL trata da anulação de dotação orçamentária para reforma e ampliação do terminal de
passageiros do Aeroporto Santos Dumont, no Estado do Rio de Janeiro, no valor de R$ 31.252.000,00, e a
consequente suplementação em favor de aquisição de área para ampliação do Aeroporto de Pampulha, em Belo
Horizonte, Minas Gerais.

Foram apresentadas 3 emendas, não consideradas admissíveis. Pleiteavam recursos para obras
relevantes. Propôs-se que fossem no mérito rejeitadas, e foram rejeitadas pela Relatora.

Voto.
Em razão de todo o exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 28, de 2010, na forma

proposta pelo Poder Executivo, e pela rejeição das Emendas nºs 1, 2 e 3.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.
Relator ad hoc: Deputado Rogério Marinho.
Sr. Presidente, foi proferido o voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado por unanimidade.
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Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado por unanimidade.
Item 13 da pauta. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 31/2010, do Congresso

Nacional, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência

Social e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito especial no valor global de R$ 20.3000.000,00

(vinte milhões e trezentos mil reais), para os fins que especifica”.
O Relator é o Deputado Átila Lins.
Foram apresentadas 2 emendas.
O voto é favorável nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade da Emenda nº 1 e pela

rejeição da Emenda nº 2.
O Relator está com a palavra, para a apresentação do relatório.
O prazo de destaque está iniciado, e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o

inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da Comissão Mista de Orçamento.
Com a palavra o ilustre Deputado Átila Lins.
O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, este é o parecer da

Comissão Mista de Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 31, do Congresso Nacional, que “Abre ao Orçamento

da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome, crédito especial no valor global de R$ 20.3000.000,00 (vinte milhões e trezentos mil reais),

para os fins que especifica”.
Voto do Relator.
Do exame do projeto, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo não contraria os dispositivos

constitucionais e os preceitos legais pertinentes.
Com efeito, encontra-se satisfeita a disposição constitucional do art. 167, inciso V, que veda a abertura

de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos
correspondentes.

Sob a ótica legal, encontram-se atendidas as disposições do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, que assim prescreve:

“Art. 43. A abertura de créditos suplementares e especiais depende

da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será

precedida de exposição justificada.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não

comprometidos:

........................................................................
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III- os resultantes de anulação parcial ou total de dotações

orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.”

Da mesma forma, há conformação do projeto com as disposições constantes da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2010 (LDO/2010), Lei nº 12.017, de 2009, quanto às prescrições do § 12 do
art. 56, cujo teor é o seguinte:

“Art. 56. Os projetos de lei relativos a créditos suplementares e

especiais serão encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional,

também em meio magnético, sempre que possível de forma consolidada de

acordo com as áreas temáticas definidas no art. 26 da Resolução nº 1, de

2006-CN, ajustadas a reformas administrativas supervenientes.

................................................................................

§ 12 Os projetos de lei de créditos suplementares e especiais

destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não

afetam o resultado primário anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta

Lei, indicando, quando for o caso, os cancelamentos compensatórios.”

Com relação às emendas apresentadas, a Emenda nº 1 não pode ser admitida, em face do disposto no
art. 109, III, “b”, que proíbe a suplementação de dotações já existentes na Lei Orçamentária quando se trata de
abertura de crédito especial. No caso em questão, consta na Lei Orçamentária a programação
09.271.0085.116V.0029 – Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS – no Estado da Bahia.

No que tange à Emenda nº 2, não há nenhum óbice normativo. Todavia, em que pese aos nobres
propósitos nela consignados, propomos sua rejeição, tendo em vista que o acatamento do pleito ensejaria a
redução da dotação contemplada pelo projeto de lei, com evidentes prejuízos para a programação.

Em face do exposto, somos pela aprovação do PL nº 31, na forma apresentada pelo Poder Executivo.
É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146

da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitida a
emenda sugerida pelo Relator.

O relatório está em discussão. (Pausa.)

A discussão está encerrada.
O prazo para apresentação de destaques também está encerrado. Na verdade, não houve destaques.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
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Os Srs. Senadores e a ilustre Senadora Marisa Serrano aqui presentes, se concordam, permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 32/2010, do Congresso Nacional, que “Abre ao

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, crédito especial no valor de R$

1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), para os fins que especifica, e dá outras providências”.
Relatora: Senadora Marisa Serrano.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é favorável nos termos do projeto.
A Relatora está com a palavra, para a apresentação de seu relatório.
A SRA. SENADORA MARISA SERRANO - Obrigada, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, este projeto visa à inclusão de novas categorias de

programação ao orçamento vigente da Agência Nacional de Águas — ANA e do Fundo Nacional sobre
Mudanças do Clima — FNMC, unidades vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente.

No tocante à ANA, os recursos permitirão o começo da construção de um prédio anexo ao Bloco M, em
Brasília, Distrito Federal, de forma a possibilitar o remanejamento de parte do seu quadro de pessoal, hoje
instalado em imóvel pertencente ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

Em relação ao Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, o crédito viabilizará o atendimento de
despesas administrativas, a contratação de estudos técnicos para elaboração e aprimoramento de políticas
públicas, bem como a produção de publicações sobre o tema.

No prazo regimental, não foram apresentadas emendas a este projeto de lei.
Ademais, Sr. Presidente, evidencia-se  meritório este projeto, uma vez que o crédito proposto visa ao

início dessa construção que hoje é tão importante, principalmente com relação às dotações canceladas para
atendimento ao crédito proposto. A partir da consulta aos sistemas de informações disponíveis, em 10 de agosto
de 2010, os saldos existentes nessas dotações comportam as pertinentes anulações parciais propostas pelo
PLN nº 32/2010.

Vale ressaltar ainda, conforme explicações do Poder Executivo, que a abertura do presente crédito não
afeta a obtenção das metas do resultado primário fixada para o corrente exercício. Dessa forma, fica evidente
que, para garantir a meta do superávit primário da LDO/2010, haverá redução de outras programações da ANA,
mas que só serão conhecidas ao final do exercício corrente.

O crédito proposto no presente projeto atende, pois, às normas orçamentárias e financeiras vigentes.
Além disso, evidencia-se meritório nos seus objetivos, linhas gerais, adequação de funcionamento de unidades
orçamentárias vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente.

Portanto, Sr. Presidente, em razão do exposto, nosso voto é no sentido da aprovação do Projeto de Lei
nº 32, de 2010, deste Congresso Nacional, conforme texto enviado pelo Poder Executivo.
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É esse o meu voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Em virtude da falta de acordo para a votação das demais matérias constantes da pauta, encerrarei os

trabalhos. Antes, porém, convoco as seguintes reuniões a serem realizadas neste plenário: audiência pública
conjunta com o Dr. Henrique Meirelles, Presidente do Banco Central do Brasil, no dia 11 de novembro, quinta-
feira, portanto amanhã, às 10h.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, antes de V.Exa. encerrar a reunião, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado, eu a concederei.
Audiência pública com o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo,

dia 16 de novembro, próxima terça-feira, às 14h.
Reunião extraordinária, dia 16 de novembro, terça-feira, às 18h ou logo após a reunião de audiência

pública com o Ministro Paulo Bernardo.
Reunião ordinária, dia 17 de novembro, quarta-feira, às 14h30m.
Reunião extraordinária, dia 18 de novembro, quinta-feira, às 10h.
Antes de encerrar a sessão, concedo a palavra ao Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Não sei se V.Exa. já comunicou, mas havia sido convocada

sessão da CNO para amanhã. Ela está mantida ou não?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Amanhã será realizada uma audiência pública

conjunta, para ouvirmos o ilustre Presidente do Banco Central, Dr. Henrique Meirelles.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Será amanhã, às 10h, neste plenário?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Sim, às 10h da manhã, aqui no plenário.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Só audiência pública?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Só audiência pública.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a

presente reunião.


