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

REALIZADA NOS DIAS  16 E 17 DE NOVEMBRO  DE  2010.

Aos dezesseis e dezessete dias do mês de novembro 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 18, 19 e 20. Nesse período, foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares:
Ademir Camilo, Ana Arraes, Aníbal Gomes, Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, Bruno Araújo, Cida Diogo, Dilceu
Sperafico, Edio Lopes, Edmilson Valentim, 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, Waldemir Moka; - Senadores titulares: Adelmir Santana, Flexa Ribeiro,
Gilberto Goellner, Gim Argello, Inácio Arruda, Jefferson Praia, José Nery, Lúcia Vânia; - Deputados suplentes:
Carlos Abicalil, Carlos Brandão, Cezar Silvestri, Chico Lopes, Colbert Martins, Eduardo Amorim, Júlio Cesar, Lira
Maia, Luciano Castro, Maria do Rosário, Pedro Fernandes, Professor Setimo, Roberto Balestra, Roberto Britto,
Rômulo Gouveia, Zé Geraldo; - Senadores suplentes: Antônio Carlos Valadares, Ideli Salvatti. Foi registrada a
ausência dos membros titulares – Deputado Eduardo Gomes; e – Senadores: Edison Lobão, Hélio Costa, Tião
Viana. Foi registrado o comparecimento dos parlamentares não integrantes da Comissão, Deputados Gilmar
Machado e Ricardo Barros. ABERTURA: às dezesseis horas e quarenta e sete minutos do dia dezesseis de
novembro, 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. A seguir, informou que o quorum regimental para deliberação havia sido atingido nas duas
Casas do Congresso Nacional.  Apreciação da Ata da  6ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 9 e 10 de
novembro de 2010. Por consenso, foi dispensada a leitura da Ata que, em votação, foi aprovada por unanimidade
nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. EXPEDIENTE: conforme decidido na 4ª
Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, ficou dispensada 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 18. 1. Apreciação do Relatório Preliminar com Emendas apresentado ao
Projeto de Lei nº 59/2010-CN, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de
2011”. Relator-Geral: Senador Gim Argello. Foram apresentadas 192 emendas. Voto: pela aprovação do Relatório
Preliminar nos termos apresentado, com as alterações decorrentes dos ajustes de redação identificados no texto e
da aprovação das emendas nºs 7, 26, 29, 38, 41, 44, 47, 51, 61, 63 a 65, 76, 81, 93, 98, 106, 109, 112, 114, 118,
127, 129, 131, 133, 143, 148, 150, 153, 154, 160, 161, 163, 165, 169, 172, 174, 180 e 181, aprovação parcial das
emendas nºs 10, 19, 23, 31, 35, 48, 50, 56, 70, 75, 79, 80, 83, 88, 92, 97, 103, 134, 158, 184 e 185 e pela rejeição
das demais. O Relator-Geral apresentou resumo do Relatório. O Presidente anunciou o início da discussão e do
prazo para apresentação de destaques. Discutiram o assunto os Deputados Ricardo Barros, Chico Lopes, Eduardo
Sciarra, Ademir Camilo, Rogério Marinho, José Guimarães, Lázaro Botelho e o Senador Flexa Ribeiro. O Relator-
Geral  respondeu aos interpeladores. A seguir, o Presidente encerrou o prazo para apresentação de destaques. Em
votação, o Relatório Preliminar com Emendas foi aprovado contra os votos dos Deputados Rogério Marinho e
Eduardo Sciarra na representação da Câmara dos Deputados e, por unanimidade, na representação do Senado
Federal, ressalvados os destaques. Em virtude da necessidade de prazo para análise dos destaques pelo Relator-
Geral, o Presidente propôs que o Senador Gim Argello fosse designado relator ad hoc do Relatório Preliminar ao
Projeto de Lei nº 38/2010-CN – Alteração do Plano Plurianual para o período 2008-2011, em substituição ao
Deputado Colbert Martins. O Deputado Rogério Marinho discordou da proposta e o Deputado Gilmar Machado
sugeriu a apreciação do referido Relatório para o dia subsequente, tendo em vista que a prioridade era o Relatório
Preliminar da Proposta Orçamentária para 2011 e o Relatório de Atividades do Comitê de Admissibilidade de
Emendas. O Presidente, portanto, passou à apreciação do item 3 da Pauta: Relatório de Atividades do Comitê de
Admissibilidade de Emendas – CAE, sobre diretrizes e orientações para análise da admissibilidade de emendas
ao Projeto de Lei nº 59/2010-CN, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de
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2011”, em razão do art. 25 da Resolução nº 01/2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do Congresso
Nacional. Coodenador: Deputado Luciano Castro. O Relatório foi apresentado. Iniciado o debate, o Deputado Zé
Geraldo discutiu a matéria. Encerrada a discussão, o Relatório foi submetido à votação, que foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Presidente informou que
suspenderia os trabalhos para análise dos destaques por parte do Relator-Geral. Às dezoito horas e vinte e quatro
minutos do mesmo dia, a reunião foi reiniciada e, tendo em vista a realização da ordem do dia na Câmara dos
Deputados, foi suspensa e marcada a continuação para após o seu término.  Às vinte horas e oito minutos do
mesmo dia, o Presidente deu prosseguimento à reunião. – Apreciação dos 48 destaques apresentados ao Relatório
Preliminar com Emendas ao Projeto de Lei nº 59/2010-CN. O Relator-Geral  apresentou o voto aos destaques.
Discutiram o assunto os Deputados Ademir Camilo, Virgílio Guimarães, Ricardo Barros, Eduardo Sciarra e Maria do
Rosário. O Deputado Rogério Marinho solicitou que fosse feita correção no Voto apresentado pelo Relator-Geral
com a inclusão de “e rejeitados os demais destaques” e foi atendido. 1) Proposta do Presidente para votação em
globo dos destaques, por tipo de voto do Relator-Geral, ressalvados os solicitados para votação separadamente de
autoria do Deputado Rogério Marinho. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade nas representações
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2) Destaques do Deputado Rogério Marinho, solicitados para
votação separadamente:17 a 19, 21 a 26 e 28 a 31. O autor apresentou o destaque nº 17 e em seguida retirou este
e os demais solicitados para votação separadamente. 3) Acordo apresentado pelo Relator-Geral acerca dos
destaques apresentados: Rejeitados os destaques de supressão de números 6, 21, 25, 27, 35, 39 e 43, em virtude
de acordo que dá nova redação aos itens 17.1.11 e 17.1.13 da Parte Especial do Relatório Preliminar, nos seguintes
termos: “17.1.11 - “alocação de recursos para ações diretamente relacionadas à realização da Copa do Mundo de
Futebol de 2014, nas áreas de transporte, saúde, segurança e infraestrutura urbana, turística e esportiva,
especificamente nos estados-sede do torneio e respectivas regiões metropolitanas/RIDE, até o valor global de R$
900.000.000 (novecentos milhões de reais), ouvidas as bancadas dos respectivos Estados;” 17.1.13 -  “as
alterações nas programações orçamentárias de políticas públicas nacionais formalmente solicitadas pela equipe de
transição do governo eleito, indicados os recursos compensatórios.” 2) Aprovação parcial dos destaques de nº 15,
32, 42 e 48, alterando-se o valor máximo das emendas individuais por mandato parlamentar de R$ 12,5 para R$ 13
milhões, dando-se nova redação do item 9 da Parte Especial do Relatório Preliminar e alterando-se, em
consequência, os valores constantes do Anexo III. 3) Rejeitar os demais destaques.” Em votação, o Acordo foi
aprovado contra o voto do Deputado Rogério Marinho, na representação da Câmara dos Deputados e, por
unanimidade, na representação do Senado Federal. O Presidente solicitou que o quorum  fosse mantido para a
continuidade da reunião a ser realizada no dia subsequente. Em seguida, cancelou a reunião ordinária convocada
para o dia seguinte, às quatorze horas e trinta minutos. Os trabalhos foram suspensos, às vinte horas e quarenta e
um minutos, e convocada a continuação para o dia seguinte, às quinze horas. Às quinze horas e quarenta e três
minutos do dia  dezessete do mesmo mês,  o Presidente reabriu os trabalhos e informou sobre o acordo havido
entre o Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional, Deputado Gilmar Machado, e os representantes das
lideranças da Oposição na Comissão, no sentido de apreciar apenas os Relatórios apresentados aos Projetos de
Lei nºs 12, 16, 23, 27, 29, 36, 39 e 49/2010-CN, constantes da Pauta nº 19 e o Relatório apresentado ao Projeto de
Lei nº 61/2010-CN, a ser incluído na pauta. PAUTA 18. 2 – Apreciação do Relatório Preliminar com Emendas,
apresentado ao Projeto de Lei nº 38/2010-CN que “Altera o Anexo I da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, que
dispôe sobre o Plano Plurianual para o período 2008-2011”. Relator: Deputado Colbert Martins. Foram apresentadas
2 emendas. Voto: pela aprovação do Relatório Preliminar na forma apresentada, com as alterações decorrentes da
aprovação da emenda nº 2 e pela rejeição da emenda nº 1. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência de
acordo. PAUTA 19. 2 – Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 12/2010-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 suplementar no valor total de R$ 115.734.484,00 (cento e quinze milhões,
setecentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais) e reduz o Orçamento de Investimento do
Banco Nossa Caixa S.A. - BNC no valor global de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), para os fins que
especifica.” Relatora: Deputada Ana Arraes. Foi apresentada 1 emenda. Voto: favorável nos termos do Projeto, com
indicação pela inadmissibilidade  da  emenda apresentada. Ausente a Relatora, foi designado o Deputado José
Guimarães como relator ad hoc, que apresentou o voto do Relatório. Em conformidade com o disposto no §2° do
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art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente
declarou inadmitida a emenda indicada pelo relator. 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 16/2010-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor
do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 104.575.965,00 (cento e quatro milhões, quinhentos e
setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente”. Relatora: Deputada Cida Diogo. Foram apresentadas 57 emendas. Voto: favorável nos termos do
Substitutivo apresentado, com indicação pela inadmissibilidade  das  emendas nºs 3 a 5, 17, 22 a 31, e 33 a 38 e
pela rejeição das demais. Ausente a Relatora, foi designado o Deputado Geraldo Simões como relator ad hoc, que
fez a leitura do voto constante no Relatório. Em conformidade com o disposto no §2° do art.146, da Resolução n°1,
de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitidas as
emendas indicadas pelo relator. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 7 – Apreciação do Relatório apresentado ao
Projeto de Lei nº 23/2010-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da União, em favor das
Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, da Presidência da República e do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor global de R$ 85.843.457,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente”. Relator: Deputado Arnaldo Jardim. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do
Projeto. Ausente o Relator, foi designado o Deputado Lázaro Botelho como relator ad hoc, que fez a leitura do voto
constante no Relatório. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 9 – Apreciação do Relatório apresentado ao
Projeto de Lei nº 27/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da
Defesa, crédito suplementar no valor global de R$198.044.589,00 (cento e noventa e oito milhões, quarenta e
quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais),  para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Relator: Deputado Arnaldo Jardim. Foram apresentadas 5 emendas. Voto: favorável nos termos do Substitutivo
apresentado, com voto pela aprovação das emendas nºs 3 e 5, aprovação parcial da emenda nº 2, com indicação
pela inadmissibilidade da emenda nº 1, e pela rejeição da emenda nº 4. Ausente o Relator, foi designado o
Deputado Eduardo Sciarra como relator ad hoc, que fez a leitura do voto constante no Relatório.  Em conformidade
com o disposto no §2° do art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do Congresso
Nacional, o Presidente declarou inadmitida a emenda indicada pelo relator. Não houve debate. Em votação, o
Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 10 –
Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 29/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Cultura e do Esporte e de Operações Oficiais de Crédito,
crédito suplementar no valor global de R$ 291.152.393,00 (duzentos e noventa e um milhões, cento e cinquenta e
dois mil, trezentos e noventa e três reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Relatora: Deputada Maria do Rosário. Foram apresentadas  24 emendas. Voto: favorável nos termos do Substitutivo
apresentado, com indicação pela inadmissibilidade das emendas  nºs 1 a 4 e pela rejeição das demais. A Relatora
apresentou o Relatório. Em conformidade com o disposto no § 2° do art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada
pela de n° 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitidas as emendas indicadas
pela relatora. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 13 – Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº
36/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia, dos
Transportes e das Comunicações, crédito suplementar no valor global de R$ 144.889.904,00 (cento e quarenta e
quatro milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e quatro reais), para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Jaime Martins. Foram apresentadas 16 emendas. Voto: favorável nos
termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade da emenda nº 9 e rejeição das demais. Ausente o Relator,
foi designado o Deputado José Rocha como relator ad hoc, que apresentou o voto constante do Relatório. Em
conformidade com o disposto no § 2° do art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas
do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitida a emenda indicada pelo relator. Os debates foram
iniciados. O Deputado Raimundo Gomes de Matos, ao discutir a matéria, informou que apresentaria destaque à
emenda de sua autoria. Ao analisar o pleito, o relator ad hoc manifestou-se favorável. O Presidente propôs que a
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apreciação dessa matéria fosse adiada para o final da reunião, tendo em vista que o acordo era para deliberar  as
matérias sem acolhimento de destaques. O Deputado Gilmar Machado informou que havia acordo para apreciar o
Relatório ao Projeto de Lei nº 49/2010-CN. 15 – Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 39/2010-
CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, crédito especial no valor de
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), para o fim que especifica”. Relator: Deputado Geraldo
Simões. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. O Relator apresentou o voto
constante do Relatório. Iniciado o debate, o Deputado Eduardo Sciarra fez uso da palavra para registrar a sua
posição favorável ao Relatório, em apoio ao Deputado José Maia Filho. O Presidente também registrou a presença
do Deputado Marcelo Castro, parlamentar pelo Piauí, no recinto do plenário. Discutiram, ainda, os Deputados José
Maia Filho e Átila Lira. O Presidente encerrou a discussão e o prazo para apresentação de destaques. Em votação,
o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 22
- Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 49/2010-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação e da Cultura e de Operações Oficiais de Crédito,
crédito suplementar no valor global de R$ 1.215.768.767,00 (um bilhão, duzentos e quinze milhões, setecentos e
sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente”. Relatora: Senadora Marisa Serrano. Foram apresentadas 2 emendas. Voto: favorável nos termos do
Projeto, com indicação pela inadmissibilidade das emendas  apresentadas. Ausente a Relatora, foi designada a
Senadora Lúcia Vânia como relatora ad hoc, que proferiu o voto constante do Relatório. Em conformidade com o
disposto no §2° do art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do Congresso
Nacional, o Presidente declarou inadmitidas as emendas indicadas pela relatora. Não houve debate. O Presidente
iniciou e encerrou a discussão e o prazo para apresentação de destaques. Em votação, o Relatório foi aprovado
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A seguir, o Presidente
retomou a apreciação do Relatório ao Projeto de Lei nº 36/2010-CN. Embora o relator inicialmente designado
estivesse presente no recinto do plenário, Deputado Jaime Martins, o Presidente informou que o relator ad hoc iria
proferir o voto ao destaque apresentado. Antes, porém, passou à votação do Relatório que foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvado o destaque
apresentado. Apreciação do destaque 1, do Deputado Raimundo Gomes de Matos, à emenda 1, de sua autoria: o
relator ad hoc proferiu voto pelo acolhimento parcial do destaque com R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e
informou o cancelamento parcial dos recursos nas seguintes funcionais programáticas para o seu atendimento:
Funcional 26.121.0225.2C00.0001 – Estudos de Viabilidade e Projetos de Infraestrutura de Transportes – Nacional:
R$ 250.000,00; funcional 26.542.0225.6241.0001 – Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infraestrutura
de Transportes – Nacional:  R$ 200.000,00; funcional 26.122.0225.8785.0001 – Gestão e coordenação do
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC - Nacional: R$ 300.000,00; e funcional 26.784.1456.4349.0303 –
Administração das Hidrovias – Hidrovia da Amazônia Ocidental: R$ 250.000,00. Em votação, o destaque foi
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Requerimento
para inclusão na pauta, de autoria do Deputado Jaime Martins, do Relatório ao Projeto de Lei nº 61/2010-CN.O
autor apresentou o requerimento que, em votação, foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. Por solicitação da Senadora Lúcia Vânia, a reunião foi suspensa às dezesseis
horas e quarenta minutos. Reiniciados os trabalhos às dezesseis horas e quarenta e nove minutos do mesmo dia, o
Presidente passou à apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 61/2010-CN, que “Abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito
suplementar no valor global de R$ 1.456.132.820,00 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e seis milhões, cento e
trinta e dois mil, oitocentos e vinte reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Relator: Deputado Jaime Martins. Foram apresentadas 107 emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto, com
indicação pela inadmissibilidade das emendas nºs 13 a 16, 21, 22, 29 a 31, 46, 47, 64, 85 a 87, 92, 93, 102 a 107 e
pela rejeição das demais.  O relator apresentou o Relatório. Em conformidade com o disposto no § 2° do art.146, da
Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente declarou
inadmitida as emendas indicadas pelo relator. A Senadora, ao discutir o assunto, informou que apresentaria
destaques. O Deputado Gilmar Machado discutiu o assunto. Encerrada a discussão e o prazo para apresentação de
destaques. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
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do Senado Federal, ressalvados os destaques apresentados. Apreciação dos destaques apresentados: destaque 1,
da Senadora Lúcia Vânia, à emenda 77, do Deputado JovairArantes; destaque 2, da Senadora Lúcia Vânia, à
emenda 78, do Deputado JovairArantes; destaque 3, da Senadora Lúcia Vânia, à emenda 79, do Deputado
JovairArantes. O relator sugeriu que os destaques fossem apreciados em globo e houve assentimento da autora dos
destaques. Em seguida, proferiu o voto pela aprovação integral. Em votação em globo, os destaques foram
aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Presidente
informou que o acordo para apreciação dos Relatórios aos projetos de lei de créditos adicionais havia sido
cumprido. Conforme estabelecido no art. 107 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do
Congresso Nacional, os projetos de lei de créditos adicionais sobre os quais a Comissão não emitir parecer no
prazo estipulado no art. 106 do mesmo Diploma Legal, ou seja, dia vinte de novembro, serão apreciados pelo
Plenário do Congresso Nacional. Eis as matérias: 1 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 6/2010-CN, que
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República e do Ministério dos Transportes, crédito
especial no valor global de R$ 234.600.000,00 (duzentos e trinta e quatro milhões e seiscentos mil reais), para os
fins que especifica, e dá outras providências”. Relator: Deputado Luiz Bittencourt. Foram apresentadas  47
emendas. Voto: favorável nos termos do Substitutivo apresentado, com voto pela aprovação das emendas nºs 2, 36,
40 e 46, pela aprovação parcial das emendas nºs 1, 5, 6, 8 a 10, 12, 13, 17, 21 a 24, 26, 27, 29 a 31, 33, 34, 37 e
41, com indicação pela inadmissibilidade  das  emendas nºs 4, 7, 11, 14, 16, 18, 20, 32, 42 a 45, e pela rejeição das
demais. Por inexistência de acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na
Comissão. 4 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 17/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor de R$ 4.572.000,00 (quatro milhões, quinhentos e
setenta e dois mil reais), para os fins que especifica, e dá outras providências”. Relatora: Senadora Lúcia Vânia.
Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. Por inexistência de acordo nas duas
Casas do Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 5 – Relatório apresentado ao
Projeto de Lei nº 20/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União, crédito especial no valor de R$ 181.000.000,00 (Cento e oitenta e um milhões de reais), para o fim que
especifica”. Relator: Deputado Cezar Silvestri. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do
Projeto. Por inexistência de acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na
Comissão. 6 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 22/2010-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, crédito suplementar no valor global de R$ 14.720.000,00 (quatorze milhões, setecentos e vinte
mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Roberto Britto.
Foram apresentadas 5 emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade da
emenda  nº 5 e pela  rejeição das  demais. Por inexistência de acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a
matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 8 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 25/2010-CN, que
“Abre o Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar no
valor de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Geraldo Simões. Foram apresentadas 2 emendas. Voto: favorável nos
termos do Projeto, e pela rejeição das emendas apresentadas. Por inexistência de acordo nas duas Casas do
Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 11 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei
nº 33/2010-CN, que “Abre crédito suplementar ao Orçamento de Investimento para 2010, no valor total de R$
725.082.202,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, oitenta e dois mil e duzentos e dois reais), em favor da Caixa
Econômica Federal - Caixa e da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Infraero, para os fins que
especifica”. Relator: Deputado Dilceu Sperafico. Foram apresentadas 8 emendas. Voto: favorável nos termos do
Projeto, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de nºs 1 a 5 e pela rejeição das emendas de nºs 6 a 8.
Por falta de  acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 12 –
Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 35/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito especial no valor de R$ 515.000,00
(quinhentos e quinze mil reais), para o fim que especifica”. Relator: Senador Gilvam Borges. Não foram
apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. Por falta de  acordo nas duas Casas do Congresso
Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 14 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº
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37/2010-CN, que “Abre o Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia e dos
Transportes, crédito especial no valor global de R$ 77.500.000,00 (setenta e sete milhões e quinhentos mil reais),
para os fins que especifica, e dá outras providências”. Relator:  Deputado Leonardo Quintão. Foram apresentadas
34 emendas. Voto: favorável nos termos do Substitutivo apresentado, pela aprovação parcial das emendas nºs 2, 6,
7, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 22 e 33, com indicação pela inadmissibilidade  das  emendas nºs 3, 4 e 21 e rejeição das
demais.” Por falta de  acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na
Comissão. 16 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 40/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios da Educação, da Cultura e do Esporte, crédito especial no valor global de R$ 3.250.000,00
(três milhões e duzentos e cinquenta mil reais), para os fins que especifica”. Relator: Deputado Edmilson Valentim.
Foi apresentada 1 emenda. Voto: favorável nos termos do Projeto, e pela rejeição da emenda apresentada. Por
inexistência de  acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 17
–Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 42/2010-CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento para 2010
crédito especial no valor total de R$ 8.351.313.00 (oito milhões, trezentos e cinquenta e um mil e trezentos e treze
reais), em favor de Furnas Centrais Elétricas S.A., para os fins que especifica”. Relator: Deputado Virgílio
Guimarães. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. Por falta de  acordo nas duas
Casas do Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 18 – Relatório apresentado ao
Projeto de Lei nº 45/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União, crédito especial no valor de R$ 5.900.334,00 (cinco milhões, novecentos mil, trezentos e trinta e quatro
reais), para os fins que especifica”. Relator: Deputado Geraldo Simões. Não foram apresentadas emendas. Voto:
favorável nos termos do Projeto. Por falta de  acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria deixou de
ser apreciada na Comissão. 19 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 46/2010-CN, que “Abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor de R$ 650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais), para o fim que especifica”. Relatora: Deputada Cida Diogo. Não foram
apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. Por falta de acordo nas duas Casas do Congresso
Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 20 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº
47/2010-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência Social,
crédito suplementar no valor de R$ 9.381.750,00 (nove milhões, trezentos e oitenta e um mil, setecentos e
cinquenta reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Edio Lopes.
Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. Por falta de  acordo nas duas Casas do
Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 21 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei
nº 48/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, crédito suplementar no valor de R$ 4.122.000,00 (quatro milhões, cento e vinte e dois mil reais), para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Arnon Bezerra. Não foram
apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. Por falta de acordo nas duas Casas do Congresso
Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 23 –Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 51/2010-
CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do Trabalho, da Presidência da República e do
Ministério das Relações Exteriores, crédito especial no valor global de R$ 5.025.000,00 (cinco milhões, vinte e cinco
mil reais), para os fins que especifica, e dá outras providências”. Relator: Deputado Leonardo Monteiro. Não foram
apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. Por inexistência de acordo nas duas Casas do
Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 24 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei
nº 52/2010-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência
Social, crédito especial no valor de R$ 3.217.250,00 (três milhões, duzentos e dezessete mil, duzentos e cinquenta
reais), para os fins que especifica, e dá outras providências”. Relator: Deputado Fábio Ramalho. Não foram
apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. Por inexistência de acordo nas duas Casas do
Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 25 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei
nº 53/2010-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Trabalho e
Emprego, crédito suplementar no valor de R$ 214.484.791,00 (duzentos e quatorze milhões, quatrocentos e oitenta
e quatro mil, setecentos e noventa e um reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente”.
Relatora: Deputada Fátima Pelaes. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. Por
inexistência de acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 26
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–Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 54/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial no valor de R$ 6.525.900,00 (seis milhões,
quinhentos e vinte e cinco mil e novecentos reais),  para os fins que especifica, e dá outras providências”. Relator:
Deputado José Guimarães. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. Por
inexistência de acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 27
– Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 55/2010-CN, que “Abre o Orçamento de Investimento para 2010, em
favor de empresas do Grupo Petrobras, crédito especial no valor total de R$ 1.587.284.000,00 (um bilhão,
quinhentos e oitenta e sete milhões, duzentos e oitenta e quatro mil reais), para os fins que especifica”. Relator:
Deputado Jaime Martins. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. Por inexistência
de acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 28 – Relatório
apresentado ao Projeto de Lei nº 56/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios
do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito especial no valor global de R$ 7.820.000,00 (sete milhões,
oitocentos e vinte mil reais), para os fins que especifica, e dá outras providências”. Relator: Deputado Dilceu
Sperafico. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. Por inexistência de acordo nas
duas Casas do Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 29 – Relatório apresentado ao
Projeto de Lei nº 60/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República,
crédito especial no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), para o fim que especifica”. Relator: Deputado
José Guimarães. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. Por inexistência de
acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 30 – Relatório
apresentado ao Projeto de Lei nº 67/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do
Trabalho, crédito especial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o fim que especifica.” Relator: Deputado
Edmilson Valentim. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável nos termos do Projeto. Por inexistência de
acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria deixou de ser apreciada na Comissão. 31 - Relatório
apresentado à Mensagem nº 33/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento aos artigos
84, inciso XXIV e 49, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 56 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, as contas do Governo Federal relativas ao exercício financeiro de 2002”. Ofício nº 4/2003-CN, que
“Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no inciso I do artigo 71, inciso I, da Constituição
Federal, combinado com o artigo 56 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), a
Prestação de Contas da Câmara dos Deputados, referente ao exercício financeiro de 2002”. Ofício nº 6/2003-CN,
que “Em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal, encaminha o Relatório das Contas do Senado Federal do Exercício Financeiro de 2002, para que,
juntamente com as contas da Câmara dos Deputados, sejam encaminhadas à apreciação do Egrégio Tribunal de
Contas da União”. Ofício nº 5/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento na Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), a Prestação de Contas do Superior Tribunal de
Justiça, referente ao exercício financeiro de 2002”. Ofício nº 3/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional,
em cumprimento ao disposto no artigo 74, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o artigo 56 da Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), a Prestação de Contas dos Serviços
Jurisdicionais da Justiça do Distrito Federal e Territórios, referente ao exercício financeiro de 2002”. Ofício nº
7/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao estabelecido no artigo 56 da Lei
Complementar nº 101, de 04.05.2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, o Relatório de Prestação de Contas da
Secretaria deste Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus - exercício de 2002”. Ofício nº 8/2003-CN, que
“Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório das Contas do Supremo Tribunal Federal, relativas ao exercício de
2002”. Ofício nº 9/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional,  o Relatório de Contas da Justiça Eleitoral,
relativas ao exercício financeiro de 2002”. Ofício nº 10/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o
Relatório de Gestão Fiscal - 2003, exercício de referência - 2002.” – Prestação de Contas do Superior Tribunal
Militar do Exercício de 2002. Ofício nº 12/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do § 2º do
artigo 56 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e em cumprimento
ao artigo 88 da Lei 10524 - LDO 2002, a prestação de Contas da Justiça do Trabalho relativa ao exercício de 2002”.
Ofício nº 2/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 56, da Lei de Responsabilidade
Fiscal, o Relatório de Atividades e a Prestação de Contas do Ministério Público da União, referente ao exercício
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financeiro de 2002”. Relator: Deputado Eduardo Sciarra. Não foram apresentadas emendas. Voto: pela aprovação
das Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2002 e pelo sobrestamento do julgamento das
Contas dos demais Órgãos e Poderes, em virtude de posicionamento do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
projeto de decreto legislativo apresentado. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 32 -
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 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 Renposabilidade 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 das
Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2005 e pelo 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. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 33 –
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 desta Corte”.
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 deste Conselho 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 das Contas do
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Presidente da República relativas ao exercício de 2008 e pelo 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. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 34 – Relatório apresentado
ao Aviso 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 do Tribunal
de Contas da União, relativa ao exercício de 2005”. Relator: Deputado Geraldo Simões. Não foram apresentadas
emendas. Voto: favorável a aprovação das Contas do Tribunal de Contas da União, relativas ao exercício financeiro
de 2005, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. A apreciação foi adiada em virtude da
inexistência de acordo. 35 - 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
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. A
apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 36 – Relatório apresentado à Mensagem nº 13/2008-
CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 6º do art. 2º da Lei nº 11.439, de 29 de dezembro de
2006, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, conforme Exposição de Motivos dos
Senhores Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento e Gestão”,referente ao exercício de
2007. Relator: Deputado Lázaro Botelho.  Voto: pelo arquivamento da matéria. A apreciação foi adiada em virtude
da inexistência de acordo. 37 – Relatório apresentado à Mensagem nº 140/2009-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional nos termos do art. 126 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o relatório de avaliação do
cumprimento da meta de superávit primário” referente ao segundo quadrimestre de 2009. Relator: Senador Eliseu
Resende. Voto: pelo arquivamento da matéria. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 38 –
Relatório apresentado à Mensagem nº 14/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art.
126 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit
primário” referente ao exercício de 2009. Relator: Senador Eliseu Resende. Voto: pelo arquivamento da matéria. A
apreciação  foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 39 - Relatório apresentado ao Aviso nº 22/2009-CN,
“que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 71 da Constituição Federal,
o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União referente ao 1º trimestre do exercício de 2009”. Relator:
Deputado Eduardo Gomes. Voto: pelo arquivamento da matéria, e dos demais documentos que compõem o
processo. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 40 - Relatório apresentado ao Aviso nº
39/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional Relatório de Atividades, referente ao 2º trimestre do exercício
de 2009”. Relator: Deputado Eduardo Gomes. Voto: pelo  arquivamento da matéria, e dos demais documentos que
compõem o processo. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 41 - Relatório apresentado ao
Aviso nº 53/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 71 da
Constituição Federal, o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da União referente ao 3º trimestre do
exercício de 2009”. Relator: Deputado Eduardo Gomes. Voto: pelo  arquivamento da matéria, e dos demais
documentos que compõem o processo. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 42 - Relatório
apresentado ao Aviso nº 7/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 4º do artigo 71 da
Constituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União, referente ao 4º trimestre do
exercício de 2009”. Relator: Deputado Eduardo Gomes. Voto: pela  arquivamento da matéria, e dos demais
documentos que compõem o processo. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 43 - Relatório
apresentado ao Aviso nº 8/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º
do artigo 71 da Constituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União referente ao
exercício de 2009”. Relator: Deputado Eduardo Gomes. Voto: pelo  arquivamento da matéria, e dos demais
documentos que compõem o processo. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 44 - Relatório
apresentado ao Aviso nº 15/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, conforme disposto no § 4º do artigo
71 da Constituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União referente ao 1º trimestre do
exercício de 2010”. Relator: Deputado Eduardo Gomes. Voto: pelo  arquivamento da matéria, e dos demais
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documentos que compõem o processo. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 45 - Relatório
apresentado ao Aviso nº 41/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 2009/2009 -
TCU - Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, realizado pela Secretaria de Macroavaliação
Governamental - Semag, referentes ao 1º quadrimestre de 2009, sobre o acompanhamento das publicações e do
envio a Corte de Contas pelos titulares dos Poderes e Órgãos da esfera federal. (TC 013.239/2009-7)”. Mensagem
nº 53/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do art. 119 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto
de 2008, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a abril do exercício de 2009”. Ofício nº
22/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do Art. 119 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de
2008, os demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público da União e do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, referentes ao período de maio de 2008 a abril de 2009”. Ofício nº
23/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do Art. 119 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de
2008 e do Art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000, Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2009, do
Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça”. Ofício nº 24/2009-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional, nos termos ao Art. 5º, inciso I da Lei 10.028, de 19 de outubro de 2000, cópia do Relatório de
Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao período de maio de 2008 a abril de 2009”. Ofício nº
25/2009-CN, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao Primeiro Quadrimestre de
2009”. Ofício nº 26/2009-CN, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados, referente ao
período de maio de 2008 a abril de 2009”. Ofício nº 27/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos
termos do Art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e de acordo com o  art. 119 da Lei nº
11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre do exercício de 2009, do
Superior Tribunal de Justiça”. Ofício nº 28/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos ao Art. 54
da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04 de maio de 2000, cópia do Relatório de Gestão
Fiscal, para o período de maio de 2008 a abril de 2009, da Justiça Militar da União”. Ofício nº 29/2009-CN, que
“Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do Art. 119 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008 - LDO 2009,
cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao primeiro quadrimestre de 2009”.
Relator: Senador Flexa Ribeiro. Voto: pelo arquivamento da matéria. A apreciação foi adiada em virtude da
inexistência de acordo. 46 - Relatório apresentado ao Aviso nº 3/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 2917, de 2009 - TCU (Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o
fundamentaram acerca de processo de acompanhamento para verificar a conformidade dos Relatórios de Gestão
Fiscal dos Poderes e órgãos federais  do  2º  Quadrimestre  de  2009  com  a  Lei de Responsabilidade Fiscal  TC
Nº 023.157/2009-3”. Mensagem nº 145/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 119
da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a agosto de
2009”. Mensagem nº 147/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 119 da Lei nº
11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2009, de que trata o art. 54 da
Lei Complementar nº 101/2000, do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça”. Ofício nº
32/2009-CN, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal referente ao Segundo Quadrimestre de
2009”. Ofício nº 33/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no caput do
art. 119 da Lei nº 11.768, de 14/08/2008 (LDO/2009), e no inciso I do art. 5º da Lei 10.028, de 19/10/2000, o
Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados referente ao período de setembro de 2008 a agosto de 2009”.
Ofício nº 34/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao artigo 119 da Lei nº 11.768, de
14 de agosto de 2008 - LDO/2009, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral referente ao
segundo quadrimestre de 2009”. Ofício nº 35/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, cumprindo
determinação expressa no art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, os demonstrativos que compõem os
Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
referentes ao período de setembro de 2008 a agosto de 2009”. Ofício nº 36/2009-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, cópia do Relatório
de Gestão Fiscal  do Tribunal Superior do Trabalho referente ao período de setembro de 2008 a agosto de 2009”.
Ofício nº 37/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101
(Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04 de maio de 2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal para o período de
setembro de 2008 a agosto de 2009, da Justiça Militar da União”. Ofício nº 38/2009-CN, que “Encaminha ao
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Congresso Nacional, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e de acordo com o
art. 119 da Lei 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de Gestão Fiscal do Superior Tribunal de Justiça
referente ao 2º Quadrimestre do exercício de 2009”. Relator: Senador Flexa Ribeiro. Voto: pelo arquivamento da
matéria. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 47 - Relatório apresentado ao Aviso nº
14/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1037, de 2010 - TCU (Plenário), bem
como do Relatório e do Voto que o fundamentaram, relativos a acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal
(RGF) referentes ao 3º quadrimestre de 2009, publicados pela Câmara dos Deputados, Presidência da República,
Ministério Público da União, Senado Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo
Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Justiça do Distrito Federal e Territórios, Órgãos da
Justiça Eleitoral, Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, com o objetivo de apurar se as determinações
estabelecidas pela Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) são atendidas TC 028.927/2009-0”. Mensagem nº
12/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 119 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de
2008, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a dezembro de 2009”. Mensagem nº 13/2010-
CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, tendo em vista o que estabelece o art. 119 de Lei nº 11.768, de 14 de
agosto de 2008, o Relatório de Gestão Fiscal do Quadrimestre de 2009, de que trata o art. 54 da Lei Complementar
nº 101 de 2000, do Supremo Tribunal Federal”. Ofício nº 3/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do
Tribunal Superior do Trabalho, referente ao período de janeiro a dezembro de 2009”. Ofício nº 4/2010-CN, que
“Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e
de acordo com o art. 119 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de Gestão Fiscal do Superior
Tribunal de Justiça, referente ao 3º Quadrimestre do exercício de 2009”. Ofício nº 5/2010-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no caput do art. 119 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008
(LDO/2009), e no inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal da
Câmara dos Deputados, referente ao período de janeiro a dezembro de 2009”. Ofício nº 6/2010-CN, que
“Encaminha ao Congresso Nacional, cumprindo determinação expressa no art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de
agosto de 2009, os demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público da União e
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios referentes ao período de janeiro a dezembro de 2009”. Ofício
nº 7/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 119 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto
de 2008 - LDO 2009, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao terceito
quadrimestre de 2009”. Ofício nº 8/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do Art. 54 da Lei
Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04 de maio de 2000, Relatório de Gestão Fiscal para o
período de janeiro a dezembro de 2009”. Ofício nº 9/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos
dos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal referente
ao terceiro quadrimestre de 2009”.Ofício nº 10/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em vista do que
estabelece o artigo 119 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre
de 2009, de que trata o artigo 54 da Lei Complementar nº 101/2000”. Relator: Senador Flexa Ribeiro. Voto: pelo
arquivamento da matéria. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 48 - Relatório apresentado
ao Aviso nº 24/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional em cumprimento ao art. 119 da Lei nº  11.768,
de 15 de agosto de 2008, o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas da União, referente ao 1º
quadrimestre do execício de 2009”. Aviso nº 47/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do
art. 119 da Lei nº 11.768, de 15 de agosto de 2008, o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas da União
referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2009”. Aviso nº 04/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional,
nos termos do art. 119 da Lei nº 11.768, de 15 de agosto de 2008, combinado com o art. 5º, inciso I, da Lei nº
10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas da União, referente ao 3º
quadrimestre do exercício de 2009”. Relator: Senador Flexa Ribeiro. Voto: pelo arquivamento da matéria. A
apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. 49 – Relatório apresentado ao Ofício nº 21/2010-CN,
que “Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009, o
Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao primeiro trimestre de 2010”. Relatora: Senadora Marisa
Serrano. Voto: pela convocação do Ministro de Estado da Fazenda, para prestar esclarecimentos sobre a política de
financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –BNDES, com recursos emprestados
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pelo Tesouro Nacional nos termos do requerimento apresentado. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência
de acordo. 50 - Relatório apresentado ao Aviso nº 26/2006-SF, que “Encaminha recomendações proferidas por
aquela Corte de Contas, quando da elaboração do Relatório e Pareceres Prévios sobre as Contas do Governo da
República - exercício de 2005, referentes à reversão dos efeitos da desvinculação de receitas da União (DRU) sobre
o orçamento da seguridade social, bem como solicitando prioridade para apreciação dos projetos de lei resultantes
das propostas consubstanciadas no Relatório Final da CPMI dos Correios”. Relator: Deputado Geraldo Simões.
Voto: no sentido de que esta Comissão: a) Encaminhe cópia deste Parecer aos Presidentes dos Órgãos colegiados
de ambas as Casas do Congresso Nacional onde as citadas proposições encontram-se atualmente tramitando
(Mesas Diretora e Comissões), conforme consignado no item 9 supra, solicitando que estes adotem, nos termos
regimentais, as providências que julgarem pertinentes para a apreciação final das proposições legislativas
apresentadas pela CPMI dos Corrreios;  b) determine o arquivamento destes autos. A apreciação adiada em virtude
da inexistência de acordo. PAUTA 20. 1 - Relatório apresentado sobre o disciplinamento das relações jurídicas
decorrentes da Medida Provisória nº 490/2010-CN, que “Abre crédito extraordinário, em favor da Presidência da
República e dos Ministérios da Educação e da Integração Nacional, no valor global de R$ 1.287.072.416,00 (um
bilhão, duzentos e oitenta e sete milhões, setenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais), para os fins que
especifica”, nos termos do disposto no art. 11 da Resolução nº 1/2002/CN. Relator: Deputado Colbert Martins.  Voto:
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo que considera válidos e perfeitos, para todos os efeitos legais, os
atos administrativos realizados sob a égide da Medida Provisória nº 490, de 16 de junho de 2010, bem assim as
relações jurídicas deles decorrentes, relativos aos empenhos emitidos na forma do art. 58 da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, durante sua vigência, e concernentes à execução das dotações previstas no quadro anexo à
referida Medida Provisória. A apreciação foi adiada em virtude da inexistência de acordo. ENCERRAMENTO DOS
TRABALHOS: concluída a apreciação das matérias consensuais, o Presidente encerrou a reunião.  Antes,
convocou as seguintes reuniões a serem realizadas no plenário 2 da Câmara dos Deputados: dia 23 de novembro,
às quatorze horas e trinta minutos, reunião extraordinária; e dia 24 do mesmo mês e no mesmo horário, reunião
ordinária. Foi cancelada a reunião extraordinária, convocada para o dia 18 de novembro, às dez 10 horas. O
Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e três minutos do dia dezessete de novembro de dois mil e dez.
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. xxxxxxxxxxxxxxx


