
CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Há número regimental para abertura dos trabalhos.
Declaro iniciada a 8ª reunião extraordinária da Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 21, de 2010.
Avisos.
Informo sobre a realização de reuniões de audiência pública “com vistas a subsidiar as deliberações

acerca do bloqueio ou desbloqueio dos subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades
graves”, por solicitação do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de
Irregularidades Graves — COI, desta Comissão, em cumprimento ao disposto no art. 98, caput e § 1º, da Lei nº
12.309, de 12 de setembro de 2010 (LDO 2011).

As reuniões serão realizadas no Plenário 2 do Anexo Luís Eduardo Magalhães (Anexo II da Câmara
dos Deputados), conforme discriminado a seguir:

- Dia 25 de novembro, quinta-feira, às 10 horas, com representantes do Tribunal de Contas da
União, do DNIT e da VALEC;

- Dia 30 de novembro, terça-feira, às 10 horas, com representantes do Tribunal de Contas da União,
da Secretaria Especial de Portos e do Ministério da Integração Nacional;

- Dia 30 de novembro, terça-feira, às 15 horas, com representantes do Tribunal de Contas da União,
da INFRAERO e do Ministério das Cidades;

- Dia 1º de dezembro, quarta-feira, às 16h30min, com representantes do Tribunal de Contas da
União e do Ministério do Meio Ambiente;

- Dia 2 de dezembro, quinta-feira, às 10 horas, com representantes do Tribunal de Contas da União
e da PETROBRAS;

- Dia 2 de dezembro, quinta-feira, às 15 horas, com representantes do Tribunal de Contas da União
e da ELETRONORTE.

Neste ano, após conversas com o Comitê, nós invertemos. Antes, fazia-se audiência pública, levantava-
se o problema, para depois haver reunião, tentando-se resolver o que era possível. Neste ano, o Comitê de
Obras Irregulares tem feito o inverso. Temos planejado a realização de audiências públicas e estamos tomando
o cuidado de fazer reuniões técnicas antes, para que, quando houver audiência pública, os problemas passíveis
de solução tenham soluções encaminhadas.

Caberá ao Plenário, em razão da exposição dos membros do Comitê de Obras Irregulares, votar o
bloqueio ou desbloqueio das obras irregulares. Mas há uma inversão na prática desta Comissão, que não
submeti à deliberação do Plenário porque já havia a decisão do Comitê de Obras Irregulares de assim proceder.
Achei que era muito mais prático fazer dessa forma.

Concedo a palavra ao Líder do Governo, Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero cumprimentar V.Exa. pela forma de

condução desse tema. V.Exa. se lembra do problema que aqui tivemos no ano passado, quando alguns setores
da imprensa diziam que a Comissão se levantava contra o TCU.

Aqui ninguém é contra ou a favor. O Tribunal de Contas da União fiscaliza, encontra problemas e os
aponta para a Comissão. A Comissão, evidentemente, examina as matérias, e ninguém aqui quer fazer nada
fora da regularidade. Acho que este momento é muito importante, no sentido de que todos os órgãos possam
conversar. Aqui está presente a VALEC, por exemplo, assim como a INFRAERO — os aeroportos entraram em
todas as pautas de discussões.

Esta Comissão continua dando o mesmo tratamento ao tema. Não há alterações. Não faremos nenhum
tipo de enfrentamento ao TCU. Ao contrário, estamos tentando ajustar.

Também entendo que neste ano o TCU tem tido comportamento diferenciado. Em vez de fazer
publicidade na imprensa, o TCU procurou V.Exa. e os demais membros da Comissão, entregou o relatório, não
entrou em polêmica, veio aqui discutir. A partir do diálogo daremos publicidade, colocando quem realmente tem
condições de continuar a fazer as obras.

Cumprimento V.Exa. Quero que as pessoas entendam que esta é uma Comissão que trabalha tendo
preocupação técnica, em primeiro lugar. Ninguém quer fazer confronto com nenhum tipo de órgão. Entendemos
o papel do TCU e entendemos também que temos de fazer algumas adaptações, porque, caso contrário,
algumas obras não terão andamento no País.

As reuniões técnicas e as audiências públicas nos possibilitarão tomar decisões diante de todos os
dados e informações, a fim de não prejudicarmos nenhum tipo de obra, inclusive as da PETROBRAS, porque as



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1160/10 Data: 23/11/2010

1

obras não são da PETROBRAS, mas de todos nós, assim como as do DNIT, principalmente as relativas a
estradas.

Na minha região há uma rodovia em que, lamentavelmente, apenas neste ano morreram mais de onze
pessoas. Está em processo de duplicação, o que vai equacionar o problema, porque vidas não têm preço.

Não queremos simplesmente dizer: “Tira esta e põe aquela”. Não é assim.
Mais uma vez cumprimento V.Exa. e o Deputado Leonardo Monteiro, que tem coordenado o trabalho do

Comitê. Vamos realizar um bom trabalho. Não mais haverá o debate do ano passado, aquela briga da Comissão
com o TCU, quando se alegava que estávamos queremos impor determinadas coisas e legalizar obras
irregulares. Ninguém quer nem vai fazer isso. Será preservada a Comissão e garantido o bom debate.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradeço a V.Exa.
Com a palavra o Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, parabenizo

o Deputado Waldemir Moka por ter conduzido os trabalhos da Comissão da forma mais tranquila possível para
obtermos resultados. E o resultado mais importante desta Comissão é a aprovação da peça orçamentária.

Sr. Presidente, na semana passada eu estava em missão oficial no México e lá eu vi que a aprovação
do orçamento do país foi divulgada nas primeiras páginas dos jornais. O Presidente do México, Felipe Calderón,
foi ao Congresso mexicano agradecer a aprovação do orçamento. E todos os jornais — trouxe alguns deles, aos
quais vou dar divulgação — publicam dados importantes de uma peça orçamentária relevante, não apenas no
México.

A desimportância que aqui se dá à questão orçamentária no Brasil e às denúncias relativas a ela nos
trazem uma peça de poder menor. No México, o Excelsior, importante jornal daquele país, publica em primeira
página a aprovação do orçamento mexicano, com o agradecimento do Poder Executivo. Quer dizer, o Poder
Legislativo do México é muito mais forte do que o nosso.

Entendo que V.Exa. e todos nós que fazemos parte da Comissão estamos nos conduzindo para a
apresentação da peça mais importante da atual legislatura, a peça orçamentária, que vai gerir nossas vidas a
partir do ano que vem. Portanto, cumprimento todos por essa atividade.

Sr. Presidente, a presença do Tribunal de Contas da União aqui é extremamente necessária, mas é
importante que a esta Comissão também venham os Ministros do Tribunal de Contas. Os técnicos desse órgão
vão discutir com os técnicos da INFRAERO, com os técnicos da VALEC — com todo o respeito a eles —, até
porque o Tribunal de Contas é um órgão do Poder Legislativo, não é independente, nem orçamento tem. O
Orçamento do TCU é nosso. Portanto, está na hora de termos a presença deles sim, sem nenhum demérito.

Aqui vem o Presidente do Banco Central. Temos de fazer com que até aqui venham também as
agências. Esta é a Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e é preciso que contemos com a
presença de todos. Por que não trazer aqui os Ministros do TCU, eleitos por nós, em sua maioria, representantes
do nosso Poder? Eles fazem o que não podemos fazer: auditam externamente. Está na hora de contarmos aqui,
sim, com a presença dos Ministros do TCU, dos presidentes de empresas como INFRAERO e outras e fazermos
um grande debate com transparência. Essa é a grande finalidade da Comissão.

Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, a oportunidade de falar sobre este assunto. Insisto em dizer que
está na hora de a Comissão ter maior dimensão. A presença do TCU, órgão do Poder Legislativo, é necessária.
Deveria ser mais comum e frequente sua presença nesta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, diante do calendário, divulgado por V.Exa.,

das audiências com os órgãos pautados para tratar da questão das obras com indício de irregularidades, é muito
importante que o comitê que trata dessa questão na Comissão Mista de Orçamento possa colaborar com o País.
O que é isso? É discutir de fato, no caso do rol das obras elencadas pelo TCU, quais delas merecem ser
suspensas.

Vou dar o exemplo do meu Estado, Ceará. Há 2 anos havia uma obra com indícios de irregularidade,
que era vinculada à PETROBRAS, e outra vinculada à METROFOR, ao metrô de Fortaleza. No Tribunal de
Contas da União, junto com os técnicos do Estado e os técnicos do TCU, em audiência com os Ministros e o
Presidente do TCU, vimos que havia indício de superfaturamento, em torno de 75 milhões, nas obras da
METROFOR, com 85% delas já executadas.
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Depois da realização de várias audiências públicas e da presença da bancada do Ceará no Tribunal, a
obra foi suspensa por 6 meses. Desativou-se o canteiro de obras e houve a demissão de operários. A
companhia do metrô de Fortaleza emprega em torno de 2.700 operários. Durante 6 meses, conseguimos livrar o
País de um prejuízo enorme. Sabe qual foi o resultado, Deputado Leonardo? Ao final, quando a questão foi a
julgamento no Pleno do Tribunal, foram glosados somente 5 milhões e alguma coisa, dos 75 milhões. E a obra,
portanto, foi retomada.

Estou citando esse exemplo, Deputado Gilmar, sobretudo para dizer da transparência com que vamos
discutir essa questão na Comissão Mista de Orçamento.

Quando o Tribunal aponta indício de irregularidade numa obra, a imprensa e nós da Comissão Mista de
Orçamento não podemos considerar esse indício como fatalmente consolidado, devendo a obra, portanto, ser
suspensa. Há que se ter um rigor muito grande. Acho que o comitê que trata dessa questão nesta Comissão
pode colaborar com o País, dialogando com o Tribunal, cada um na sua função. O Tribunal tem a função de
fiscalizar. Não cabe ao Tribunal de Contas da União suspender obra, sua tarefa é fiscalizar. Ele é órgão auxiliar
do Poder Legislativo.

Portanto, que essas audiências e o próprio Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e
Serviços com Indícios de Irregularidades Graves possam oferecer a esta Comissão e ao País um trabalho sério,
para que evitemos as chamadas paralisações sem fim, porque os prejuízos causados ao Erário por vezes são
superiores ao próprio valor da obra.

Eram essas as minhas observações. Acho que o Comitê pode colaborar muito conosco nesta
Comissão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Zé Geraldo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, penso que estamos numa situação bem melhor do

que aquela em que já estivemos no passado, quando havia diversas obras paralisadas por este País afora —
algumas delas foram retomadas muitos anos depois.

Estive observando a lista de obras com indícios de irregularidade. Parece que muitas estão ainda em
fase inicial. Percebemos que existem obras com indicação de superfaturamento, outras com indicação de
sobrepreço e até algumas cuja indicação de irregularidade se deve ao fato de o terreno onde não estão sendo
feitas não ter sido repassado para o poder público, sendo ainda da iniciativa privada. Nós sabemos que a
regularização fundiária, principalmente em Estados da Amazônia — o Pará, por exemplo —, está ainda em
transição. E, enquanto se resolve a situação fundiária, não se pode impedir que a obra seja tocada.

Felizmente, o Estado do Pará não tem nenhuma obra, desta vez, nessa situação. Aliás, não só o Pará.
A Região Norte, que tem várias obras do PAC, de asfaltamento de rodovias, construção de hidrelétricas, como é
o caso das eclusas de Tucuruí, está numa situação bem mais confortável.

Mas é normal também que num país que virou canteiro de obras — são centenas e centenas de obras
por esse Estado afora — haja, sim, algumas obras em que precisam ser feitas algumas correções.

Por isso, esta Comissão está procurando contribuir com o País e até mesmo com os gestores dessas
obras — o DNIT, o Ministério da Integração Nacional ou outro gestor federal. Todos nós estamos muito atentos
para que as nossas obras sejam de qualidade e fiquem prontas no tempo certo, sem aqueles atrasos de 2 a 3
anos devido a interrupções, como já aconteceu no ano passado.

Desse ponto de vista, estamos num momento mais tranquilo. Tenho certeza de que muitas dessas
correções poderão ser feitas e de que, com isso, as obras não serão interrompidas.

Eram essas as minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Chico Lopes.
O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Sr. Presidente, quero me associar ao Deputado Guimarães quanto

à sua preocupação relativa às obras inacabadas por este Brasil afora, principalmente no Ceará.
Às vezes o Tribunal indica aspectos importantes, mas, na minha avaliação, há questões que

independem do gestor. Em alguns casos, um engano simples é transformado numa batalha entre o gestor, os
Tribunais de Contas dos Estados e o TCU.

Acho que poderia haver uma reformulação na Lei nº 4.320, que rege a contabilidade pública, e na Lei nº
8.666, a Lei de Licitações, no sentido de se verificar se houve erro e se houve culpado. Se houve, resolve-se o
problema condenando quem tem de ser condenado, afastando quem tem de ser afastado. Mas a obra não pode
ficar parada por 6 meses, 7 meses, 1 ano. Nesse caso, se o seu custo era de 5, passará a ser de 7, 8, com
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prejuízo muito grande para quem dela se beneficiaria. Com o aumento dos custos, o contribuinte acaba sendo
apenado por um processo que poderia ser mais rápido, mais ágil.

Nesse sentido, acho que a Comissão de Orçamento e essa comissão específica poderiam contribuir na
reformulação de alguns itens da Lei nº 4.320 ou da Lei de Licitações. O que não pode é ficarmos sem medidas.

A obra da METROFOR, em Fortaleza, já está com 20 anos. Se compararmos o seu custo inicial e o
custo final, veremos que esse valor será de ordem astronômica, com prejuízo para os contribuintes do Ceará,
para todos nós, para o País.

Quero me associar ao nosso coordenador da bancada do Ceará, Deputado Guimarães, quanto à sua
preocupação e procurar uma solução, que pode ser por meio de algum acréscimo na lei. Essa situação não pode
continuar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Antes de conceder a palavra ao próximo orador,
queria dar uma informação que me parece importante. O Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro
Ubiratan Aguiar, esteve reunido conosco. Ele se dispôs a vir aqui, a qualquer momento, na hora em que a
Comissão entender necessária a sua presença. Inclusive, sugeriu que adotássemos a prática de, antes das
audiências, colocar os técnicos onde está se realizando a obra e os técnicos do Tribunal de Contas da União. Eu
tenho percebido que, invariavelmente, essas reuniões têm produzido avanços importantes. Acho que esse vai
ser o caminho encontrado.

É claro que, no caso de uma ou outra obra com irregularidade, não terá jeito. Irregularidade é
irregularidade. Agora, relativamente a algumas obras, percebe-se que a questão realmente é de prestação de
informações. E isso está acontecendo. Nesse caso, o mérito é realmente do Presidente Leonardo Monteiro e dos
Parlamentares que integram o Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de
Irregularidades Graves. Eu acho que isso está avançando.

Com a palavra o Deputado Leonardo Quintão.
O SR. DEPUTADO LEONARDO QUINTÃO - Sr. Presidente, quero também parabenizar V.Exa. por já

estarmos na reta final quanto à aprovação do nosso relatório nesta Comissão de Orçamento.
Na mesma linha do Deputado José Guimarães, quero falar a respeito do Tribunal de Contas da União,

órgão que respeitamos muito. Há necessidade de maior aproximação da Comissão de Orçamento com o
Tribunal de Contas da União.

Quero dizer que uma obra que tenho defendido muito para a Região Metropolitana de Belo Horizonte,
Minas Gerais, é a do metrô de Belo Horizonte. O Deputado José Guimarães falou aqui do metrô de Fortaleza,
que tem recebido todos os recursos necessários, em virtude da brilhante atuação de S.Exa.

Em Belo Horizonte, a obra do metrô que liga a Estação Barreiro ao Calafate (Linha 1) permitiria que
fossem ao centro da cidade mais de 60 mil passageiros da maior região de Belo Horizonte, com maior conforto,
em menos de 15 minutos. O cidadão que vai hoje de Barreiro para o centro da Capital mineira de ônibus, muitas
vezes com pouco conforto, leva 1 hora para fazer esse percurso, Sr. Presidente. Não estou aqui apontando o
dedo para as empresas de ônibus. Não é nada disso. Estou apenas mostrando a realidade.

Sr. Presidente, a obra do Barreiro foi parada há exatamente 8 anos. O então Presidente da CBTU, em
função de denúncia acatada pelo Tribunal de Contas da União, simplesmente mandou parar a obra, para
averiguar se o contrato continha alguma irregularidade.

No ano passado, criei uma subcomissão especial na Comissão de Transportes, da qual sou membro,
para analisar todo o transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil. Tivemos oportunidade de colher
informações sobre os metrôs de Fortaleza, Natal, São Paulo, cujas obras visitamos, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte. A Comissão de Transportes procurou o Tribunal de Contas da União para discutir o assunto com seus
técnicos e a empresa detentora do contrato. Em 3 meses, conseguimos resolver essa pendenga judicial,
paralisada havia 7 anos no Tribunal de Contas da União, por falta de diálogo tanto por parte do Governo do
Estado quanto por parte da Prefeitura de Belo Horizonte e do Congresso Nacional. Liberamos esse contrato.

Sr. Presidente, julgo de extrema importância a ação que V.Exa. está capitaneando nesta Casa para que
possamos, juntos, Tribunal de Contas da União e Comissão de Orçamento, impedir a paralisação de obras no
Brasil motivada apenas por denúncia.

Aproveito a presença do Relator Gim Argello para dizer que S.Exa. tem conduzido muito bem o trabalho
de montagem do seu relatório, com acomodação dos interesses de todos os Estados, inclusive Minas Gerais.
Nesta semana, S.Exa. foi citado por uma revista, como Relator do Orçamento. Tem-se destacado no Congresso
como um Senador da confiança dos seus pares e da Comissão de Orçamento.
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Para encerrar, conto uma pequena história. Fui candidato em Belo Horizonte. Quando comecei a me
destacar — um menino de 33 anos que foi para o segundo turno —, a mídia procurou divulgar as coisas boas e
as ruins ao meu respeito, coisas de que ouviu falar.

É assim. Ninguém bate em cachorro morto. Senador, V.Exa. é um excelente Parlamentar. Tem
elaborado seu relatório com brilhantismo e transparência. V.Exa. faz o que eu sempre fiz em Belo Horizonte: se
há possibilidade, diz que vai fazer; se não há possibilidade, diz aos colegas que não pode fazer.

Vamos consultar o Tribunal de Contas da União, os Ministérios.
Sr. Relator, V.Exa. é um grande Senador. Tenho certeza de que vamos encerrar com chave de ouro

esta discussão. Conte conosco. Temos total confiança em V.Exa. e no futuro Senador Waldemir Moka, do
PMDB. Cuide dele quando chegar ao Senado, Senador Gim.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu agradeço.
Expediente.
Conforme decidido na 4ª reunião extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, fica dispensada a

leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião.
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.

EXPEDIENTE

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:

1) OF. Nº 269/2010/GAB, de 12 de novembro, do Deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), solicitando a correção
da emenda 00002 referente ao Projeto de Lei nº 066/2010-CN, de sua autoria.
2) OF. Nº 270/2010/GAB, de 12 de novembro, do Deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), solicitando a correção
da emenda 00031 referente ao Projeto de Lei nº 061/2010-CN, de sua autoria.
3) Ata da reunião da Bancada do Estado do Amapá, de 16 de novembro, informando que foi eleito para
coordenador daquela Bancada o Senador Gilvam Borges (PMDB/AP).
4) Of. Gab. JC/Nº 118/2010, de 17 de novembro, do Deputado José Chaves (PTB/PE), solicitando a
complementação de emenda ao Projeto de Lei nº 80/2010-CN, de sua autoria.
5) Of. 363-Gab-10, de 17 de novembro, do Deputado Giovanni Queiroz (PDT/PA), solicitando a retirada
regimental da Emenda 001, ao Projeto de Lei nº 84/2010-CN, de sua autoria.
6) Ofício nº 125/2010, de 17 de novembro, do Deputado Eduardo Sciarra (DEM/PR), devolvendo à CMO a
relatoria do Projeto de Lei nº 57/2010-CN.

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:

1) OFÍCIO/DIGES/PRESI N. 188/2010, de 11 de novembro, do Desembargador Federal Olindo Menezes,
Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, esclarecendo que embora o TCU tenha incluído a
edificação da nova sede daquele Tribunal na relação das obras com “indícios de irregularidade grave com
recomendação de paralisação – IG-P”, solicita que seja afastada qualquer restrição na dotação orçamentária no
PLOA 2011 ou na dotação prevista neste exercício, para aquela obra.
2) Ofício nº 22/2010-ASPAR/GAB/DPF, de 11 de novembro, do Delegado de Polícia Federal Oswaldo Paiva da
Costa Gomide, Chefe da  Assessoria Parlamentar do Departamento de Polícia Federal, solicitando a aprovação
dos Projetos de Lei nºs 27, 17, 77 e 83/2010-CN para que aquele Órgão possa contar com a infraestrutura
necessária para o cumprimento de sua missão constitucional.
3) OFÍCIO nº 087/10-ASPAR, de 19 de novembro, da Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da
Integração Nacional, Eugênia Maria Pereira Vitorino, encaminhando Ofício nº 572/2010/DOH/SIH/MI, da
Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica daquele Ministério, o qual informa sobre as obras de implementação do
Sistema Adutor Alto Oeste no Estado do Rio Grande do Norte, conforme solicitação do Comitê de Avaliação de
Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves – COI, desta Comissão.
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4) Ofício nº 543/MP, de 19 de novembro, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, encaminhando
atualização de Informações Complementares ao Projeto de Lei Orçamentária de 2011.

- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Ubiratan Aguiar, ao
Presidente do Congresso Nacional que enviou à CMO:

Avisos Seses de 20 de outubro:
1) Aviso n° 1.839/2010 (Acórdão n° 2.788/2010): Construção do Conjunto Habitacional da Vila do Mucujá, em
Macapá/AP.

Informo que a lista com os expedientes será enviada, pelo correio eletrônico, aos gabinetes dos
membros da Comissão e das Lideranças partidárias nesta Casa.

Apreciação das atas.
Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas, por terem sido distribuídas

antecipadamente. (Pausa.)
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: 1ª reunião conjunta de audiência pública,
realizada no dia 11 de novembro de 2010; 3ª reunião de audiência pública, realizada no dia 16 de novembro de
2010; e 7ª reunião extraordinária, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2010.

Em votação as atas na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Em votação as atas na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Ordem do Dia
Pauta 21.
Item 1.
Apreciação do Relatório Preliminar, com emendas, apresentado ao Projeto de Lei nº 38/10-CN, que

“altera o Anexo I da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período
2008-2011”.

Relator: Deputado Colbert Martins.
Foram apresentadas duas 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.
Tem a palavra o Relator, para apresentação do seu relatório.
O prazo para requerimento 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 Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - O Projeto de Lei nº 38, de 2010, do Congresso Nacional,

que diz respeito a uma alteração no PPA para 2011, é dividido em duas partes: “a) Parte Geral: descrição geral
do projeto de lei enviado ao Congresso Nacional (...) e; b) Parte Especial: orientações específicas referentes à
estrutura e ao conteúdo do relatório do Relator, (...) os critérios de remanejamento e cancelamento e as
orientações específicas referentes à apresentação (...) de emendas (...).”

A parte geral diz respeito aos eixos da revisão do PPA: Cidade Melhor; Comunidade Cidadã; Minha
Casa, Minha Vida; Água e Luz para Todos; Transportes; e Energia. A previsão de recursos é de 958,9 bilhões de
reais, durante o período 2011-2014, conforme dados apresentados pelo Poder Executivo.

“No eixo Cidade Melhor busca-se a melhoria da qualidade de vida em grandes aglomerações urbanas a
partir da superação de problemas relativos a saneamento com a ampliação dos sistemas de esgotamento
sanitário e do manejo adequado de resíduos sólidos urbanos. Há ainda ações de prevenção em áreas de risco,
mediante a implantação e melhoria de sistemas de drenagem urbana para o controle de enchentes e inundações
(...) No que se refere à mobilidade urbana, há previsão de aprimoramento do sistema de transporte público
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coletivo nos grandes centros urbanos e ampliação da pavimentação com foco em regiões de baixa renda, alto
adensamento populacional e infraestrutura deficiente.

O eixo Comunidade Cidadã visa à expansão da cobertura de serviços públicos nas áreas de atenção
básica à saúde mediante a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento de
urgências de baixa e média complexidade e de Unidades Básicas de Saúde (UBS). Propõem-se também
aumentar a oferta de educação para crianças de 0 a 5 anos; construir quadras esportivas nas escolas; implantar
espaços integrados de cultura, esporte, lazer e outros serviços públicos para atendimento, sobretudo, da
população jovem de forma a prevenir a violência; e criar novas ações de polícia comunitária.

O eixo Minha Casa, Minha Vida prevê a redução do déficit habitacional a partir da implementação do
Programa Minha Casa, Minha Vida, oferta de financiamentos habitacionais do Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE) e urbanização de assentamentos precários, preferencialmente a pessoas que ganham de 0
(zero) a 3 (três) salários mínimos.

No eixo Água e Luz para Todos busca-se a universalização do acesso à energia elétrica e expansão
dos sistemas de abastecimento de água nas áreas urbanas. Na área de recursos hídricos, os investimentos
terão foco na ampliação da infraestrutura para a disponibilização de água nas regiões onde sua escassez limita
a qualidade de vida e a atividade econômica, no desenvolvimento da agricultura irrigada, na revitalização de
bacias e combate à seca.

No que se refere ao eixo Transportes, a carteira de projetos concorrerá para a consolidação e
ampliação da rede logística, por meio da expansão do sistema rodoviário, da malha ferroviária e da capacidade
do sistema aeroportuário. Haverá ampliação e modernização de portos, assim como a melhoria das condições
de navegabilidade dos rios brasileiros com investimentos em hidrovias. Também será financiada a aquisição de
equipamentos para a recuperação de estradas vicinais.

Finalmente, no eixo Energia visa-se garantir a segurança do suprimento de energia elétrica a médio e
longo prazos e a modicidade tarifária. Os investimentos priorizarão a geração de energia, baseada em fontes
renováveis e limpas; a transmissão, interligando sistemas isolados e aumentando a segurança e a confiabilidade
no suprimento de energia (...). Na área de petróleo e gás natural, o foco será a ampliação da produção, com
investimentos voltados para pesquisas exploratórias de desenvolvimento da produção, incluindo o Pré-Sal (...).”

A seguir, Sr. Presidente, é apresentada uma tabela contendo os investimentos previstos para toda a
fase do PAC 2. Essa tabela foi distribuída a todos os Srs. Deputados e Senadores.

“De acordo com o cronograma baseado nos prazos previstos da Resolução nº 1, de 2006, a previsão é
de que até 8 de dezembro de 2010 o parecer desta Comissão sobre o presente projeto de lei seja aprovado na
Comissão e seja, então, encaminhado para votação no Congresso Nacional.

Para tanto, a apreciação do projeto de alteração do PPA será restrita às alterações nos programas de
governo (nome, objetivo, público-alvo, indicador e órgão responsável) e exclusão de ações orçamentárias
constantes do Anexo I do PPA 2008-2011.

No caso de inclusão de novas ações orçamentárias para 2011, as quais compõem os programas de
governo finalísticos, tendo em vista que esse ano será o último de vigência do Plano e coincide com exercício
financeiro do Orçamento, propõe-se que, de forma similar aos créditos especiais, tais informações possam
constar de anexo específico da Lei Orçamentária Anual para 2011, de modo a promover as inclusões de ações
orçamentárias no Plano. Tal dispensa de detalhamento das ações viabilizará a devida compatibilidade entre
instrumentos de planejamento e a agilidade na apreciação legislativa. (...)

Do relatório final.
O relatório final do projeto de lei de alteração do Plano conterá o texto do projeto de lei e os anexos com

as alterações dos atributos dos programas e as exclusões das ações orçamentárias do Anexo I do Plano
Plurianual 2008-2011, a observância da proposta quanto ao atendimento às disposições constitucionais e legais
e os demonstrativos e pareceres regimentais às despesas apresentadas.

Foram apresentadas duas emendas a este Relatório Preliminar: a Emenda nº 1, que pretende incluir
uma ação no PPA; e a Emenda nº 2, que sugere aperfeiçoamento do texto.

Nosso parecer é pela rejeição da Emenda nº 1, pois ela não versa sobre assuntos tratados neste
relatório, e pela aprovação da Emenda nº 2.

Assim, o texto atual corresponde ao relatório inicialmente apresentado com a incorporação das
sugestões oferecidas pela emenda aprovada.
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Relatório Preliminar do projeto de lei de alteração do
Plano Plurianual 2008-2011 na forma apresentada, com as alterações decorrentes da emenda aprovada.”

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão. (Pausa.)
A discussão e o prazo para a apresentação de destaques estão encerrados.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Eu peço ao Plenário atenção. Conforme o art. 76 do Regimento Comum, “a apreciação do Relatório

Geral somente terá início após a aprovação, pelo Congresso Nacional, do Projeto de Lei do Plano Plurianual ou
do Projeto de lei que o revise”.

Nós acabamos de aprovar o Relatório Preliminar, que deveria ter sido aprovado junto com o relatório
preliminar do Senador Gim Argello. Não foi possível. Em função disso, aprovado hoje, eu tenho que alterar o
cronograma, porque, regimentalmente, temos que aprovar primeiro no Congresso Nacional a lei do PPA. Em
razão disso, vou submeter ao Presidente do Congresso alteração do cronograma, para que isso seja possível.

Eu quero apenas dizer aos Srs. Parlamentares que o prazo para emendas ao PPA era exatamente o
mesmo do das emendas de bancada e das emendas individuais, de 17 a 24 — terminaria amanhã, portanto.
Como nós o estamos aprovando hoje, sugiro que o prazo para as emendas ao PPA seja de 24 de novembro a
30 de novembro. Sendo assim, a publicação dessas emendas ocorreria até 5 de dezembro. O Relator vai ter que
entregar o seu relatório final até o dia 6 de dezembro. E a discussão e a votação do relatório com as emendas
aconteceriam no dia 9 de dezembro. Aí, possivelmente, vamos encaminhar o parecer à Mesa do Congresso
Nacional .

Esse é o cronograma que estou sugerindo, com tempo hábil para que possamos votar.
Peço a aquiescência do Plenário para que eu possa já fazer essa alteração no cronograma. (Pausa.)
Tenho?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito Sr. Presidente .
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Na sequência, quero fazer outra alteração de calendário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Então, isso está resolvido.
Com a palavra o Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, hoje, na reunião do Relator-Geral com os

Relatores-Setoriais, e, consequentemente, nas conversas com os Coordenadores de bancada, vimos que há
muitos acertos a serem feitos daqui até amanhã, prazo final para a apresentação de emendas. Está muito
apertado — e nós conversamos isso com o Relator-Geral hoje. Eu estou sugerindo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não. Desculpe-me, Deputado José Guimarães, eu
não tenho como atender, infelizmente — e acho que isso foi colocado, pois sempre dissemos que seria de
quarta a quarta. Não há prazo. Obedecendo a esse cronograma, vamos chegar à votação no Congresso no dia
22 de dezembro,  Deputado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Não, mas quero sugerir apenas para sexta-feira. De amanhã
para sexta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não há como. Se fizermos isso, vamos atrasar o
Natal. Não há como. Não é má vontade. Não temos folga...

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Para as emendas?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) -... para aumentar o prazo das emendas.

Infelizmente...
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - As coletivas e as...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - ... não posso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Dois dias?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não posso fazê-lo. Infelizmente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Bom, esta discussão, Sr. Presidente, surgiu hoje na reunião

com os Coordenadores, em razão de o fim do prazo estar em cima. Ninguém apresentou emenda ainda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O prazo é até amanhã à meia-noite.
O SR. SENADOR GIM ARGELLO - Sr. Presidente, Sr. Deputado José Guimarães, demais Deputados e

Senadores, primeiro, quero agradecer a todos os Relatores-Setoriais, porque fizemos uma reunião bastante
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profícua na manhã de hoje. E todos aceitaram e se incumbiram — estou vendo a dificuldade de cada um e
compreendo essa dificuldade — da missão de entregar os relatórios setoriais até o dia 3.

Com isso — e, agora, com essa determinação de V.Exa. do prazo de 24 a 30 para o relatório do PPA,
do nobre Deputado Colbert Martins —, esta Comissão terá de trabalhar todos os dias até o dia 3.

À meia-noite de amanhã termina o prazo final de apresentação das emendas individuais, coletivas e de
bancada. E, logo depois, os Relatores-Setoriais, cada um na sua área, estão incumbidos — e imbuídos desse
espírito — de resolver os problemas e apresentar os relatórios até o dia 3, que já é na semana seguinte.

Então, realmente, Deputado Gilmar Machado, Líder do Governo nesta Casa, os prazos estão
apertados, mas tenho certeza — e quero dar meu testemunho pessoal — de que todos os Relatores-Setoriais se
imbuíram da missão de entregar seus relatórios até o próximo dia 3, para que possamos vencer esse calendário
apertado. E todos estão fazendo isso de coração aberto e com muita transparência e seriedade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradeço ao Senador Gim Argello. Acho que o
cronograma é realmente esse, e nós vamos...

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Presidente, tudo bem, o cronograma será esse, mas já
comunico que não vamos aceitar qualquer adiamento futuro de datas. Vamos, conforme a orientação de V.Exa.,
seguir o calendário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não há mais como... Quero dizer, Deputado, que
não teria por que a Presidência não fazer o adiamento. Ocorre que um ou dois dias a mais vai fazer com que a
matéria só chegue ao Congresso Nacional no dia 23 ou 24 de dezembro. Não podemos correr esse risco.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Dia 22 é o último dia, não tem choro nem vela.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - É o último dia, se Deus quiser.
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, queria agradecer aos Parlamentares da

Oposição o entendimento que fizemos e comunicar a V.Exa. que, com isso, gostaríamos de votar, ainda nesta
tarde, três contas: uma conta do ex-Presidente Fernando Henrique e duas contas do Presidente Lula.

Então, eu quero agradecer à Oposição o entendimento feito para que pudéssemos aprovar essas três
contas na tarde de hoje.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quero dizer que cada vez que V.Exa. diz que há um

acordo, a Presidência sente grande felicidade, Deputado.
Apreciação do 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 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.

O Relator é o Deputado Colbert Martins.
O voto é pela aprovação do projeto de decreto do 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.

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 CMO.
O Relator está com a palavra para apresentação do seu relatório.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, peço permissão a V.Exa. e aos demais
pares para ler apenas o voto, uma vez que está distribuída esta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Cabe ao Congresso Nacional, conforme dispõe o art. 62, §

3º, da Constituição Federal, disciplinar, por meio de decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes do
período de vigência da Medida Provisória nº 490, de 2010.

O art. 11 da Resolução nº 01 determina o seguinte:
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“Art. 11 - Finalizado o prazo de vigência da Medida Provisória,
inclusive o seu prazo de prorrogação, sem a conclusão da votação pelas
duas Casas do Congresso Nacional, ou aprovado projeto de lei de conversão
com redação diferente da proposta pela Comissão Mista em seu parecer, ou
ainda se a Medida Provisória for rejeitada, a Comissão Mista reunir-se-á para
elaborar projeto de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas
decorrentes da vigência da Medida Provisória”.

Sendo assim, e diante da designação do Nobre Deputado Waldemir Moka, Presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, submeto à apreciação desta Comissão o projeto de
decreto legislativo decorrente da Medida Provisória nº 490, de 07 de junho de 2010. Na proposição está
contemplada a convalidação dos atos praticados sob o amparo da referida medida provisória, bem assim as
relações jurídicas dela decorrentes, preservando-se a execução das despesas já iniciadas.

Ressalte-se que os termos do referido projeto de decreto legislativo encontram respaldo nos
dispositivos constitucionais e legais que regem a matéria, sendo nosso voto, portanto, pela sua aprovação.

É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está em discussão o presente relatório. (Pausa.)
A discussão e o prazo para a apresentação de destaques estão encerrados.
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.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Parece que está havendo um problema com o ar-

condicionado. Não sei se V.Exa. pode verificar, mas há alguma dificuldade, porque o clima na Comissão, apesar
do ambiente tranquilo, está absolutamente quente neste momento.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - V.Exa. estava num clima gelado, Deputado Colbert.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Lá estava mais quente ainda.
Então, Sr. Presidente, peço a V.Exa. que mande verificar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Determino ao pessoal que verifique.
Pauta nº 21.
Conforme entendimento anunciado pelo Deputado Gilmar Machado, vamos à apreciação do relatório

apresentado sobre prestação de contas do Governo da República referentes ao exercício de 2002, dos
seguintes órgãos: Mensagem nº 33/2003-CN, do Presidente da República; Ofício nº 04/2003-CN, da Câmara dos
Deputados; Ofício nº 06/2003-CN,  Senado Federal; Ofício nº 05/2003-CN, do Superior Tribunal de Justiça;
Ofício nº 03, de 2003-CN, da Justiça do Distrito Federal e Territórios; Ofício nº 07/2003-CN, do Conselho da
Justiça Federal de 1º e 2º Graus; Ofício nº 08/2003-CN, Supremo Tribunal Federal; Ofício nº 09/2003-CN, da
Justiça Eleitoral; Ofício nº 10/2003-CN, do Superior Tribunal Militar; Ofício nº 12/2003-CN, da Justiça do
Trabalho; Ofício nº 02/2003-CN, do Ministério Público da União.

O Relator é o Deputado Eduardo Sciarra.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é 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.

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.

O Relator está com a palavra para apresentação do seu relatório.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Senadores, o voto é

bastante longo.
Eu gostaria de dizer — se me permite o Plenário — que o projeto de decreto legislativo aprova as

contas do Governo Federal do exercício de 2002.
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Vou ler, então, o caput do projeto do decreto legislativo:
“Sobresta a apreciação das contas dos dirigentes da Câmara dos

Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de
Justiça, Justiça Federal de 1º e 2º Graus, Conselho da Justiça do Trabalho,
Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Justiça do Distrito Federal e Territórios e
Ministério Público da União, relativos ao exercício de 2002, em virtude da
medida cautelar do Supremo Tribunal Federal concedida na sede da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 2.238.”

Era isso, Sr.  Presidente.
Completo a leitura e a submeto ao Plenário, com a recomendação da aprovação das contas do

Governo Federal — exercício 2002.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Para discutir, Sr. Presidente.,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, concedo a palavra ao Deputado

Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Vou discutir de forma bem breve, Sr. Presidente. Quero

apenas dizer que não dá para fazer uma discussão desse tipo. Trata-se de relatório de 2002, algo que
deveríamos analisar com toda a tranquilidade — e não porque diz respeito ao Presidente Fernando Henrique,
não.

Está aqui: Justiça, Senado, Câmara, está tudo junto, para apreciação única. Precisamos modificar essa
realidade e fazer outra análise — e não se trata de uma análise contra o Governo Fernando Henrique, como não
vai ser contra o Governo Lula, que vamos analisar daqui a pouco.

Então, Sr. Presidente, precisamos modificar essa sistemática.
Estamos analisando agora, ao mesmo tempo, contas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de

oito anos atrás.
Por reconhecer e respeitar o parecer do Deputado Eduardo Sciarra, vou votar a favor, mas enfatizando

que essa sistemática tem de ser mudado nesta Comissão, a fim de que tenhamos muito mais transparência no
processo.

Obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu não quero polemizar o assunto, mas acho que

V.Exa. tem razão. E me proponho a, com V.Exa. e os demais, ainda neste período...
Concordo com V.Exa.: talvez a forma de apreciação deva ser melhorada.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Principalmente, Sr. Presidente, se me permite, porque

estamos tratando de um assunto de oito anos atrás. Não precisávamos esperar tanto tempo para resolver essa
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Exatamente. Talvez haja necessidade de se dar um
prazo mínimo para que seja apreciada.

Com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, talvez em razão da boa provocação feita aqui pelo Deputado Colbert Martins, certamente zeloso das
nossas prerrogativas de nos debruçarmos, com muito cuidado, sobre a aprovação destas contas e das contas
subsequentes, uma vez que não se trata apenas das contas do Executivo, mas como S.Exa. muito bem
observou, das contas da República, enfeixadas pelo Judiciário, pelo Legislativo, devamos ter um cuidado maior e
uma discussão mais detalhada a respeito do assunto.

Eu proporia, inclusive, que aprovássemos esta e as duas subsequentes, aguardássemos para fazer
essa modificação e tivéssemos mais cuidado nas próximas. Não sei se o Deputado Gilmar Machado, que
representa o Governo aqui, concordaria.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Talvez, Deputado Rogério, pudéssemos fazer de agora por
diante, porque o que já foi feito está feito. Acho que devemos implantar uma nova sistemática. O que provoquei
foi basicamente isso.

Obrigado a V.Exa.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Perfeito.
As duas próximas, e pararíamos por aqui.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão do Relatório e também o prazo para apresentação dos destaques.
Em votação o presente Relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Apreciação do Relatório apresentado.
Apreciação de contas do Governo da República referente ao exercício de 2005 dos seguintes órgãos:

Mensagem nº 33/2007-CN, do Presidente da República; Ofício nº 10/2006-CN, da Câmara dos Deputados;
Ofício nº 11/2006-CN, do Superior Tribunal Militar; Ofício nº 12/2006-CN, da Justiça eleitoral; Ofício nº 13/2006-
CN, do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça; Ofício nº 14/2006-CN, do Superior
Tribunal de Justiça; Ofício nº 15/2006-CN, do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus;
Ofício nº 16/2006-CN, da Justiça do Distrito Federal e Territórios; Ofício nº 17/2006-CN, da Justiça do Trabalho;
Ofício nº 18/2006-CN, do Ministério Público da União; Ofício nº 24/2006-CN, do Senado Federal.

O Relator é o Deputado Geraldo Simões.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é pela aprovação das contas do Sr. 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.

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.

O Relator está com a palavra.
O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES - Sr. Presidente, o parecer é pela aprovação das contas do

Governo Federal no exercício de 2005, com o projeto de decreto legislativo que sobresta a apreciação das
contas dos dirigentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça, da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, do Conselho da Justiça do Trabalho, da
Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Ministério Público da União,
relativos aos exercícios de 2005, em virtude da medida cautelar do Supremo Tribunal Federal concedido na sede
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.238.

Esse é o voto do Relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O Relatório está em discussão.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Elogio o trabalho feito pelo Sr. Relator, Deputado Geraldo

Simões, e pergunto ao Deputado Gilmar Machado se concorda com a proposta feita pelo Deputado Colbert
Martins de paralisarmos por aqui as aprovações e fazermos essa discussão para verificar com maior cuidado as
próximas aprovações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero argumentar com o Deputado Rogério

Marinho que não só as contas anteriores... Foram votadas apenas as  contas do Governo do ex-Presidente
Fernando Henrique, como vamos votar agora apenas as contas do Presidente Lula. Por quê? Porque há um
acórdão já do Supremo que mandou sobrestar.

Então, não estamos examinando as outras contas. Portanto, podem ficar tranquilos, porque não há
necessidade, não estamos aqui tratando dos demais. Nós vamos ter tempo. Como o STF mandou sustar as
demais, nós vamos ter tempo para organizar a forma de debate e de discussão.

Então, queremos votar apenas, como fizemos anteriormente, as contas do Presidente, que foi
exatamente o Relatório apresentado aqui pelo Deputado Geraldo Simões.

Portanto, quero pedir a aprovação, como já fizemos anteriormente.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Perfeito.
Nós estamos prontos para cumprir o acordo. Apenas perguntaria ao Líder se  concorda com a

ponderada argumentação do Deputado Colbert — e que eu achei de bom alvitre — de pararmos um pouco e nos
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debruçarmos na análise dessas contas daqui por diante, para fazermos melhor, de uma maneira mais clara. Aí,
para por aqui.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, se o Deputado Colbert propôs exatamente não
examinarmos as demais contas conjuntamente, nós vamos fazer. S.Exa. quer que seja separadamente. E está
sendo feita separadamente.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, quero dizer que a proposta que aqui fiz
começa agora. A regra até agora não estou discutindo, estou inclusive aprovando. Então, a partir de agora, acho
que o Deputado Rogério Marinho e eu teremos a oportunidade de modificar essa sistemática. Acho que é
importante para o Poder.

Obrigado a V.Exa.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Então, só essa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu quero sugerir a V.Exa., uma vez que temos um

comitê de fiscalização, que esse comitê seja acionado.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Eu agradeço a V.Exa., até porque a proposta de criação foi

minha, e o autor material da criação foi a figura que substituiu Deus no momento, o Deputado Gilmar Machado,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.  (Pausa.)
Encerrada a discussão e também o prazo para apresentação de destaques.
Em votação o presente relatório, na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o presente relatório permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pauta 21.
Item 5.

Apreciação de contas do Governo da República relativas ao exercício de 2008 dos seguintes órgãos: Mensagem
nº 28/2009-CN, do Presidente da República; Ofício nº 10/2009-CN, da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios; Ofício nº 11/2009-CN, da Câmara dos Deputados; Ofício nº 12/2009-CN, do Superior Tribunal de
Justiça; Ofício nº 13/2009-CN, da Justiça Eleitoral; Ofício nº 14/2009-CN, da Justiça Militar da União; Ofício nº
15/2009-CN, do Ministério Público da União; Ofício nº 16/2009-CN, da Justiça do Trabalho; Ofício nº 17/2009-
CN, do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus; Ofício nº 18/2009-CN, do Supremo
Tribunal Federal; Ofício nº 19/2009-CN, do Senado Federal.

O Relator ad hoc é o Deputado Zé Geraldo.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é pela aprovação das contas do 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.

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 do Orçamento.

O Relator está com a palavra.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, o Relatório fica aprovado e fica sobrestada a

apreciação das contas dos dirigentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, do Conselho da Justiça e do
Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Ministério
Público da União, relativos ao exercício de 2008, em virtude da medida cautelar do Supremo Tribunal Federal,
concedida na sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.238.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão. (Pausa.)
Encerrados a discussão e o prazo para apresentação de destaques.
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.
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Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Está com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - É mais uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Na reunião anterior, como fizemos a discussão na

Presidência, eu não assinei o livro. Hoje, verifiquei que mudou a forma de colherem as assinaturas, pois estão
fazendo com folhas avulsas.

Trata-se apenas de uma sugestão a V.Exa. quanto ao livro de presença. Na vez anterior, não o assinei,
mas, tudo bem, realmente não há problema; participei sem assinar. Hoje, verifiquei que estão colhendo as
assinaturas em folhas avulsas, por isso quero apenas ver com V.Exa. se seria possível voltarmos à metodologia
anterior, até por segurança nossa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado, essa prática não foi instituída por nós,
mas pela Direção da Câmara dos Deputados. As outras Comissões, já de algum tempo, estão utilizando folhas,
mas fomos até o final do livro — até a última página, para ser mais preciso. A menos que mudemos, há uma
orientação da Administração da Câmara como um todo. Todas as Comissões estão procedendo dessa forma.

Espero ter respondido a V.Exa.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O.k., Sr. Presidente, estou satisfeito. V.Exa. pode inclusive

pedir à Secretaria que verifique se é possível abrirmos outro livro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Gilmar Machado, a Presidência informa

que já votamos o que estava dentro do acordo. O Deputado Rogério Marinho diz que, a partir desse último, não
há mais acordo.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Perfeitamente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Então, quero suspender a presente reunião.

Voltaremos amanhã — e a questão novamente é de prazo —, com o mesmo compromisso de só votarmos
mediante acordo firmado. (Pausa.)

Informo que temos agora apenas questões de arquivamento, portanto, não vejo por que não podermos
fazer esse acordo.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, quarta-feira é um dia de quorum na Casa, e
não há nada que impeça que possamos fazer uma nova... Até porque não temos nenhuma matéria acordada
para votar. Estamos esperando uma manifestação do Governo em relação ao que foi colocado nas discussões
com a Oposição.

Não há nenhuma matéria acordada para votarmos amanhã. Não vejo sentido em deixarmos o livro
aberto, podemos fazê-lo amanhã, se houver necessidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Sciarra, a Comissão tem agora apenas
matérias com caráter de prestação de contas. E eu gostaria realmente que todas elas fossem votadas, pois não
há por que elas permanecerem na Comissão.

Insisto com V.Exa.: com o compromisso de não votarmos nada que não seja pré-acordado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, entendo o esforço de V.Exa. Eu também

gostaria muito de votar e  digo a V.Exa. que, da parte do Governo, faremos um esforço para amanhã termos
quorum para votação.

Então, para não termos nenhuma dificuldade, vamos encerrar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Sciarra, é o inverso: exatamente por não

existir na Comissão nenhuma matéria que tenha outro tipo de interesse a não ser o administrativo, estou
tentando o acordo. Mas, também diante da ponderação do Líder do Governo, a Presidência vai encerrar a
presente reunião.

Já foi convocada para amanhã, às 14h30min, reunião ordinária desta Comissão.
Está encerrada a presente reunião.


