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Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

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

REALIZADA NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO  E 1º DE DEZEMBRO DE  2010.

Aos trinta dias do mês de novembro e ao primeiro dia do mês de dezembro 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 da Pauta 22. Nesse período, foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados
titulares: Ademir Camilo, Ana Arraes, Cida Diogo, Dilceu Sperafico, Edio Lopes, Eduardo Sciarra, Fábio Ramalho,
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, Virgílio Guimarães e Waldemir Moka; - Senadores titulares: Adelmir Santana, Flexa Ribeiro, Gilberto
Goellner, Gim Argello, Inácio Arruda, Jefferson Praia e Lúcia Vânia; - Deputados suplentes: Carlos Abicalil, Carlos
Brandão, Chico Lopes, Colbert Martins, Eduardo Barbosa, Giacobo, Júlio Cesar, Lira Maia, Pedro Fernandes,
Professor Setimo, Roberto Britto e Rômulo Gouveia; - Senadores suplentes: Ideli Salvatti e Marisa Serrano. Foi
registrada a ausência dos membros titulares – Deputados Aníbal Gomes, Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, Bruno
Araújo, Edmilson Valentim, Eduardo Gomes, Fátima Pelaes e Valadares Filho; e – Senadores: Edison Lobão, Hélio
Costa, José Nery e Tião Viana. Foi registrado o comparecimento da parlamentar não integrantes da Comissão,
Deputada Marinha Raupp. ABERTURA: às quatorze horas e cinquenta e dois minutos do dia trinta 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. EXPEDIENTE: Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, ficou
dispensada leitura dos expedientes. O Presidente informou que serão transcritos nas notas taquigráficas da reunião
e que a lista com os expedientes será encaminhada, pelo correio eletrônico, aos membros e Lideranças Partidárias.
O Deputado Roberto Britto apresentou solicitação ao Relator Setorial da Área Temática II – Saúde, Senador Flexa
Ribeiro. Discutiram o assunto os Deputados José Rocha e Pedro Fernandes e o Senador Flexa Ribeiro respondeu.
A seguir, o Presidente informou que não havia quorum regimental para deliberação na representação do Senado
Federal, e sugeriu a suspensão da reunião para o dia seguinte, às quinze horas, e obteve a concordância do
Senador Flexa Ribeiro e dos Deputados Eduardo Sciarra e José Rocha. O Presidente comunicou que logo após a
suspensão da Reunião, iria dar prosseguimento à 4ª Reunião de Audiência Pública, convocada por solicitação do
Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI) com
representantes do Tribunal de Contas da União, Infraero e Ministério das Cidades. O Presidente cancelou a
realização da reunião ordinária convocada para o dia primeiro de dezembro, às quatorze horas e trinta minutos. A
reunião foi suspensa às quinze horas e cinco minutos. Ao primeiro dia do mês de dezembro do mesmo ano, às
quinze horas e dezesseis minutos, o Presidente deu prosseguimento à reunião. Tendo sido atingido o quorum
regimental para deliberação, o Presidente anunciou a apreciação das Atas das seguintes Reuniões: 8ª Reunião
Extraordinária, realizada no dia 23/11/2010; e  7ª Reunião Ordinária, realizada no dia 24/11/2010. Por consenso, foi
dispensada a leitura das Atas que, em votação, foram aprovadas por unanimidade nas representações da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. AVISOS: no dia 2 de dezembro, às dez horas, no plenário 2 da Câmara dos
Deputados, será dada continuidade à 4ª Reunião de Audiência Pública, com representantes do Tribunal de Contas
da União e da Petrobras, “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). Em seguida, comunicou que foi
cancelada a reunião de audiência pública, convocada para o as quinze horas daquele dia com representantes do
Tribunal de Contas da União e da Eletronorte, em virtude do Tribunal ter informado que as possíveis irregularidades
graves que seriam debatidas haviam sido sanadas. ORDEM DO DIA: o  Presidente reafirmou o compromisso com
os representantes das lideranças da oposição na Comissão, no sentido de votar, apenas,  as matérias acordadas. E
os Deputados Júlio Cesar, Rogério Marinho e Eduardo Sciarra manifestaram-se favoráveis à apreciação das
matérias da PAUTA  22. 1 – 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”.
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Relator: Deputado Geraldo Simões. Não foram apresentadas emendas. Voto: favorável à aprovação das Contas do
Tribunal de Contas da União, relativas ao exercício financeiro de 2005, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
apresentado. Ausente o Relator, foi designado o Deputado Leonardo Monteiro como relator ad hoc, que fez a
apresentação 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. 2 - 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.  Apreciação adiada em virtude da ausência do autor. 3 – 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.
Ausente o Relator, foi designado o Deputado Edio Lopes como relator ad hoc, que fez a apresentação 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. 4 – 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. Ausente o Relator, foi designado o
Senador Jefferson Praia como relator ad hoc. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 5 – 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. Ausente o Relator, foi designado o
Senador Jefferson Praia como relator ad hoc. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Presidente propôs ao Plenário
a votação em bloco dos Relatórios aos Avisos de nºs 22/2009-CN, 39/2009-CN, 53/2009-CN, 07/2009-CN e
08/2010-CN, todos relativos ao Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da União, referentes ao exercício de
2009, e obteve consenso geral.  6 - 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. Ausente o Relator, foi
designado o Deputado  Rogério Marinho como relator ad hoc, que fez a apresentação 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. 7 – Relatório apresentado ao Aviso nº 39/2009-CN, que “Encaminha
ao Congresso Nacional Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da União, 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. Ausente o Relator, foi designado o Deputado  Rogério Marinho como relator
ad hoc, que fez a apresentação 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. 8 - 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. Ausente o Relator, foi designado o Deputado  Rogério Marinho
como relator ad hoc, que fez a apresentação 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 -
Relatório apresentado ao Aviso nº 7/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 4º do
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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: pelo  arquivamento da matéria, e dos
demais documentos que compõem o processo. Ausente o Relator, foi designado o Deputado  Rogério Marinho
como relator ad hoc, que fez a apresentação 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. 10 -
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. Ausente o Relator, foi designado o Deputado  Rogério Marinho
como relator ad hoc, que fez a apresentação 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. 11 -
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 documentos que compõem o processo. Ausente o Relator, foi designado o Deputado  Rogério Marinho
como relator ad hoc, que fez a apresentação 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. O
Presidente consultou novamente o Plenário sobre a possibilidade de votação em bloco dos Relatórios aos Avisos de
nºs 41/2009-CN, 3/2010-CN e 14/2010-CN, todos relativos a Relatórios de Gestão Fiscal, referentes ao 1º, 2º e 3º
quadrimestre de 2009, e obteve consenso geral. 12 - 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. Ausente o Relator, foi designado o Senador Jefferson Praia como relator ad hoc, que
fez a apresentação 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. 13 - 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
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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 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. Ausente o Relator, foi designado o Senador
Jefferson Praia como relator ad hoc, que apresentou o voto constante do Relatório. Não houve debate. Em votação,
o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 14
- 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
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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. Ausente o Relator, foi designado o
Senador Jefferson Praia como relator ad hoc, que fez a apresentação 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. 15 - 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. Ausente o Relator, foi designado o Senador Jefferson Praia como relator ad
hoc, que fez a apresentação 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. 16 - Relatório
apresentado ao Ofício nº 30/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei
nº 11.948, de 16.06.2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES, referente aos dois primeiros trimestres de
2009”. Ofício nº 39/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 1º, §  6º, da Lei nº
11.948, de 16 de junho de 2009, o Relatório Gerencial Trimestral do Banco Nacional de Desenvolvimento e Social -
BNDES referente ao terceiro trimestre de 2009”. Ofício nº 02/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional,
nos termos do artigo 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16/06/2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES, referente
ao quarto trimestre de 2009”. Relator: Deputado Pedro Fernandes. Voto: pelo arquivamento da matéria. Ausente o
Relator, foi designado o Deputado Lázaro Botelho como relator ad hoc, que fez a apresentação 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. 17 – 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
pelo Tesouro Nacional nos termos do requerimento apresentado. Apreciação adiada em virtude da inexistência de
acordo. 18 - 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 a Comissão: a) encaminhe cópia do Parecer aos Presidentes dos Órgãos colegiados de
ambas as Casas do Congresso Nacional nos quais as citadas proposições encontram-se atualmente tramitando
(Mesas Diretora e Comissões), conforme consignado no item 9, solicitando que 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. O relator apresentou o voto constante do Relatório. Não
houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: concluída a apreciação das matérias
consensuais, o Presidente encerrou a reunião. Antes, convocou as seguintes reuniões, a serem realizadas no
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plenário 2 da Câmara dos Deputados: extraordinária, dia 7 de dezembro, às 14, 18 e 20 horas; ordinária, dia 8 de
dezembro, às 14h30min, 18 e 20 horas; e extraordinária, dia 9 de dezembro, às 10, 14 e 16 horas. O Presidente
encerrou a reunião às dezesseis horas e dois minutos do dia primeiro de dezembro 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


