
CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Havendo número regimental para abertura dos
trabalhos, declaro iniciada a 9ª reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 22/2010.

Não há quorum para deliberação na representação do Senado Federal, mas eu quero...
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Registro a presença, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - ...agradecer, sensibilizado, a presença ao Senador

Flexa Ribeiro, ao Senador Gilberto Goellner, e dizer que nós ainda estamos na expectativa de que os Senadores
possam registrar presença e garantir o quorum aqui.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Presidente Moka, permite-me V.Exa.?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Acho que V.Exa. poderia convidar os Senadores da base do

Governo para que eles venham aqui, porque então teríamos quorum suficiente. (Risos.)
O SR. SENADOR GILBERTO GOELLNER - Já a Oposição está aqui presente, a do Senado.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Presidente Moka, V.Exa. poderia também usar o

expediente de convocar os futuros Senadores para participarem desta reunião. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - (Risos.) Eu quero informar... Eu quero apenas,

então, fazer a seguinte proposta, Deputado Sciarra: há quorum na representação da Câmara; eu gostaria de
garanti-lo. Ao invés de encerrar, que nós comecemos a reunião pela audiência pública. Suspenderíamos a
reunião, com vistas ao quorum, para retomá-la na reunião ordinária de amanhã, com o compromisso de que, se
atingirmos o quorum amanhã, não votaríamos nenhuma matéria sem o acordo, aqui, entre os Deputados e os
Senadores da Oposição.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, louvo a sua expectativa otimista, e de nossa
parte não há problema algum em deixar a reunião suspensa, mas com essa prerrogativa nossa de sem acordo
não se votar nada.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, eu quero que fique registrado que este é um gesto
de boa vontade da Oposição para com o Governo, porque nós queremos votar o Orçamento; quem não quer é o
Governo. Então, V.Exa, também por parte do Senado, pode suspender a reunião, para utilizar o quorum de hoje
para amanhã, mas na condição de que as matérias que serão pautadas sejam antes acordadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. tem o meu compromisso, Senador, e
agradeço-lhe, mas eu quero, antes...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - ...o PR, que represento, neste momento, também na mesma linha,

entende que V.Exa. tem todo o crédito para formular essa proposta, e estamos de acordo com a proposta de
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - 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) Ata da reunião da Bancada do Estado de Santa Catarina, de 9 de junho de 2010,  informando que foi eleita
para coordenadora daquela Bancada a Deputada Angela Amin (PP/SC).
2) Ata da reunião da Bancada do Estado do Rio Grande do Sul, de 10 de novembro de 2010,  informando que foi
eleita para coordenadora daquela Bancada a Deputada Manuela D’ávila (PCdoB/RS).
3) Ata da reunião da Bancada do Estado do Acre, de 17 de novembro de 2010, informando que foi eleito para
coordenador daquela Bancada o Senador Tião Viana (PT/AC).



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1210/10 Data: 30/11/2010

1

4) Ata da reunião da Bancada do Estado de Goiás, de 17 de novembro de 2010, informando que foi eleito para
coordenador daquela Bancada o Deputado Jovair Arantes (PTB/GO).
5) OFÍCIO nº 090/10-ASPAR, de 22 de novembro, da Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da
Integração Nacional, Sra. Eugênia Maria Pereira Vitorino, informando que foi indicado para representar aquele
Ministério na reunião de audiência pública desta Comissão, que será realizada em 30 de novembro, o Sr.
Sebastião Jander de Siqueira, Diretor do Departamento de Obras Hídricas da Secretaria de Infra-Estrutura
Hídrica, daquela pasta.
6) Ata da reunião da Bancada do Estado de Roraima, de 24 de novembro de 2010,  informando que foi eleito
para coordenador daquela Bancada o Deputado Luciano Castro (PR/RR).

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:

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

Avisos Seses de 10 de novembro:
1) Aviso n° 2.015/2010 (Acórdão n° 3.027/2010): Estratégia de controle no âmbito do Tema de Maior

Significância – Programa de Aceleração do Crescimento, para o biênio 2009/2010.
2) Aviso n° 2.029/2010 (Acórdão n° 3.012/2010): Obra de construção da barragem de Berizal no Estado de
Minas Gerais.
3) Aviso n° 2.032/2010 (Acórdão n° 3.014/2010): Obras de modernização e adequação do sistema produtivo da
Refinaria Gabriel Passos – Regap, no Município de Betim/MG.
4) Aviso n° 2.038/2010 (Acórdão n° 3.032/2010): Obras de construção das vilas olímpicas dos Jogos Mundiais
Militares – RJ.
5) Aviso n° 2.043/2010 (Acórdão n° 3.024/2010): Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de
Óleo e Gás Natural na Região Sudeste.
6) Aviso n° 2.044/2010 (Acórdão n° 3.011/2010): Obra de restauração da Rodovia BR-101/ES.

Avisos Seses de 17 de novembro:
1) Aviso n° 2.070/2010 (Acórdão n° 3.067/2010): Obras de implantação do Sistema Produtor Pirapama, no
Estado de Pernambuco.
2) Aviso n° 2.071/2010 (Acórdão n° 3.071/2010): Obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima, em
Pernambuco.
3) Aviso n° 2.074/2010 (Acórdão n° 3.069/2010): Obras de construção da Refinaria Abreu e Lima, no Estado de
Pernambuco.
4) Aviso n° 2.077/2010 (Acórdão n° 3.072/2010): Obras de construção da Refinaria Abreu e Lima, no Estado de
Pernambuco.
5) Aviso n° 2.080/2010 (Acórdão n° 3.070/2010): Obras de construção da Refinaria Abreu e Lima, no Estado de
Pernambuco.

6) Aviso n° 2.085/2010 (Acórdão n° 3.059/2010): Obras de implementação do Sistema de Abastecimento de
Água de Pirapama e de Interligação dos Sistemas Pirapama e Gurjaú , no Estado de Pernambuco.
7) Aviso n° 2.089/2010 (Acórdão n° 3.077/2010): Construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro –
Comperj.
8) Aviso n° 2.095/2010 (Acórdão n° 3.081/2010): Obras de Manutenção e Recuperação dos Sistemas de
Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste, no Estado da Bahia.
9) Aviso n° 2.116/2010 (Acórdão n° 3.095/2010): Obras de construção do edifício da Biblioteca Central da
Universidade Federal do Maranhão.

Avisos GP/TCU de 24 de novembro:
1) Aviso n° 1.131/2010: Comunicando que consoante despacho do Ministro Benjamin Zymler, os indícios de
irregularidades graves apontados no Contrato SEP/PR nº 08/2010 – Dragagem e Adequação da Navegabilidade
no Porto de Vitória (ES), foram saneados, uma vez que esse contrato foi rescindido consensualmente.
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Avisos GP/TCU de 29 de novembro:
1) Aviso n° 1.168/2010: Obras do Sistema Adutor Alto Oeste/RN.

- 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 17 de novembro:
1) Aviso n° 2.109/2010 (Acórdão n° 3.058/2010): Obras dos Setores A, B e C do Aeroporto Marechal Rondon
em Várzea Grande/MT, também designado Aeroporto de Cuiabá.

- Avisos encaminhados pelo Tribunal de Contas da União, na Presidência Raimundo Carreiro, ao
Presidente da CMO:

Avisos GP/TCU de 26 de novembro:
1) Aviso nº 1.163/2010: Obras de reforma, ampliação e alargamento do cais comercial do Porto de Vitória (ES).

Informo ainda que a lista com os expedientes será enviada via correio eletrônico aos gabinetes dos
membros e às Lideranças partidárias nesta Casa.

Eu vou convocar a reunião ordinária, amanhã, para às 15 horas. Não, às 14 horas, não é?
Para que haja somente a suspensão e tenha continuidade a reunião extraordinária, a Presidência vai,

de ofício, cancelar a reunião ordinária de amanhã, convocada para as 14h30min, e suspender a presente
reunião extraordinária, convocando-os para a sua continuidade amanhã, quarta-feira, às 15 horas.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Tenho uma questão de ordem. Quero fazer um pedido aqui

ao nosso Senador Flexa Ribeiro, que é o Relator da Saúde, para que ele efetivamente tenha uma certa
condescendência com a Saúde, com o objetivo de aumentar...

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Não tenha condescendência, não, Senador! Aumente
mesmo.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - (Risos.) Aumente essa verba nossa, porque realmente
estamos precisando, e o nosso orçamento da Saúde está muito aquém das necessidades. Então, faço este
apelo aqui, para que V.Exa. entenda a situação. E fica a Saúde do País nas suas mãos aí, porque com recursos
tenho certeza de que haveremos de ter uma saúde bem melhor.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu tenho certeza de que V.Exa. está cutucando a

onça com vara curta, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Presidente, V.Exa.... Presidente! Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Só para... Já respondo a todos: como médico que V.Exa. também

é, Presidente, médico e Presidente desta Comissão, não tenha dúvidas sobre essa observação do Deputado
Roberto Britto, que também é médico, e de todos os da área da saúde que entendem as necessidades de
recursos cada vez maiores para atender à demanda, que é crescente; não tenhamos dúvidas, todos nós, de que
a Saúde brasileira merece — e apela para o nosso ilustre Senador Flexa Ribeiro, na sua relatoria — que se
encontrem aí luzes e caminhos que possam favorecer mais ainda esse segmento tão carente de recursos e com
demandas tão crescentes, para podermos tratar melhor a saúde do povo brasileiro, principalmente daqueles
mais pobres e carentes, a exemplo do Nordeste brasileiro.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Deputados, Deputado Roberto Britto, a tarefa de que eu fui

incumbido é uma tarefa bastante difícil, eu diria, porque há duas semanas, mais ou menos, que eu não tenho
conseguido ficar em sossego, pelas informações que eu tenho recebido dos nossos assessores e consultores e
pelas reuniões que eu tenho feito, a última inclusive com o Ministro da Saúde, com a área técnica do Ministério.
Realmente, o lençol não é curto, não; ele é mais do que curto. Nós temos todo o apoio do Relator-Geral, o
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Senador Gim Argello, e teremos do Presidente, Deputado e Senador Moka, mas a dificuldade de recursos é
enorme.

Para que V.Exa. tenha uma idéia, foi-me observado hoje pela manhã, numa reunião, que só de
emendas coletivas se somam recursos da ordem de quase R$ 9 bilhões, e eu só tenho disponíveis até agora
pelo Relator-Geral R$ 167 milhões, para atender R$ 9 bilhões...

O que eu queria é fazer um apelo, no sentido de que nós possamos realmente ter um Orçamento que
seja compatível com a necessidade de atender a saúde para os brasileiros: que nós possamos, de uma vez por
todas, concluir a votação da Emenda nº 29/00, que vai fazer com que o Governo, a União fique obrigada a
aplicar 10% da sua receita na Saúde. Aí nós teremos recursos que poderão vir a atender as demandas de todos
os brasileiros.

Enquanto isso não ocorrer, soluções paliativas, como querem agora, como a de reviver a CSS, que é a
CPMF com outro nome, não vão resolver. Não vão resolver porque a expectativa de receita da CSS chega a R$
10 bilhões, R$ 12 bilhões, e isso não vai resolver o problema da Saúde. Nós precisamos é regulamentar a
Emenda nº 29/00, que está na Câmara Federal.

Eu pediria, Deputado Roberto, que nós fizéssemos um esforço para, ainda nesta Legislatura... Parece-
me que falta uma votação em segundo turno, só, um destaque em segundo turno. Então, eu acho que a
dificuldade que nós temos pode ser resolvida, eu tenho certeza, com a vontade dos Deputados de atender aos
brasileiros na área da saúde.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu não tenho dúvida da competência e da
capacidade do Senador Flexa Ribeiro. Evidentemente, nós vamos ter essa dificuldade com os recursos.

Eu vou encerrar a sessão...
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Só um minutinho, Sr. Presidente. Eu queria só fazer um

apelo ao Senador Flexa Ribeiro: que nós igualemos as per capita dos Estados. Não se justifica o Maranhão ter a
per capita mais baixa do País na Saúde. O doente do Maranhão não pode ser diferente do doente de São Paulo.
Vamos igualar, Senador!

Senador! Senador Flexa Ribeiro, vamos igualar as per capita da Saúde para todo o Brasil. Eu acho que
o doente é igual em qualquer Estado da Federação. Senador! Senador!

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Eu poderia, pela ordem, Sr. Presidente...?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não, desculpe-me, Senador, eu vou encerrar isto,

senão nós não vamos... Evidentemente, o relatório da Saúde não está sequer sendo discutido. Ele nem se
encerrou! Se eu não evitar isto, nós ainda vamos começar um debate aqui prematuro.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Mas só, Presidente, que o Deputado tem toda razão com relação
ao per capita. Eu estou numa tentativa, e não vou conseguir, não de nivelar — como seria o certo, não é? —,
mas pelo menos de não colocar nenhum Estado abaixo da média de hoje. Seu Maranhão recebe mais do que o
Pará, que é o último da fila. Mas não há recursos para isso, nem para colocar os Estados que estão abaixo da
média — hoje, a média dá algo em torno de R$ 149,00, R$ 150,00, na alta e média complexidade —, não há
recurso para fazer esse upgrade dos Estados até a média de hoje, nem para isso nós temos. Então, nós vamos
melhorar, dentro da possibilidade, para dar condições.

A informação do Ministério do Saúde é de que esse per capita... Até agora não me explicaram como é
que ele é definido; dizem que é pela capacidade instalada, com o que eu já disse ao Ministro que não concordo,
porque se for pela capacidade instalada há Estados que têm per capita maior quando o maior per capita deveria
ser o de São Paulo, o Estado com maior capacidade instalada, e não é; então, essa tese cai por terra, nesse
caso.

Mas nós estamos trabalhando para melhorar o per capita de todos os Estados.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu quero agradecer ao Deputado Roberto Britto por

ter iniciado este debate prematuro aqui, mas eu vou encerrar... Não vou encerrar, não; vou suspender a reunião
extraordinária, convocando-os para amanhã, às 15 horas, para a continuidade desta reunião extraordinária.

E quero pedir aos Srs. Deputados e Senadores que permaneçam na Comissão, porque vou fazer
apenas um breve intervalo, e de imediato começaremos a audiência pública, quando serão ouvidos aqui o
representante do Ministério das Cidades, o representante do Tribunal de Contas da União e o da INFRAERO, e
eu gostaria muito da presença dos Srs. Parlamentares, até porque essa é a oportunidade de o Comitê de Obras
Irregulares está tendo de demonstrar o trabalho que tem sido feito internamente, com várias reuniões entre os
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técnicos do Tribunal de Contas da União e os técnicos representantes dos Ministérios e, no caso aqui, da
INFRAERO.

Está suspensa a reunião extraordinária, convocando-se os Srs. Parlamentares para amanhã, mais uma
vez, às 15 horas, darmos continuidade a ela.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 9ª reunião extraordinária da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes da Pauta nº 22/2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se sobre a mesa de trabalho.
Há quorum para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas, por terem sido

antecipadamente distribuídas. (Pausa.)
Não havendo discussão e conforme estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regulamento Interno da

Comissão, coloco em votação as atas das seguintes reuniões: 8ª reunião extraordinária, realizada em 23 de
novembro de 2010, e 7ª reunião ordinária, realizada no dia 24 de novembro de 2010.

As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Informo que amanhã, quinta-feira, dia 2 de dezembro, às 10h, neste plenário, haverá reunião de

audiência pública com a presença de representantes do Tribunal de Contas da União e da PETROBRAS, a
pedido do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves
(COI). A audiência pública será realizada em cumprimento ao Regulamento Interno da desta Comissão.

Também seria amanhã, a partir das 15 horas, a audiência pública com representantes do Tribunal de
Contas da União e da ELETRONORTE. Ocorre que o próprio TCU nos encaminhou expediente dizendo que as
possíveis irregularidades da ELETRONORTE já foram sanadas, então, não há necessidade de fazermos essa
reunião de audiência pública, que estava marcada para amanhã, às 15 horas, que, portanto, está cancelada.

Permanece, assim, somente a audiência pública marcada para amanhã, às 10 horas, com
representantes da PETROBRAS e do Tribunal de Contas da União, e com os membros do Comitê de Obras
Irregulares e, claro, desta Comissão.

Eu firmei um compromisso com a Oposição, aqui representada pelos Deputados Júlio Lopes e Eduardo
Sciarra, ao garantir o quorum de ontem para hoje, de que somente votaríamos matérias com ela acordadas.
Quero me manter fiel ao compromisso porque vou precisar de tal entendimento e credibilidade.

Está chegando ao plenário o Deputado Rogério Marinho.
Também gostaria de informar que tive o cuidado de solicitar à Secretaria — não sei se fui obedecido —

que mostrasse a pauta aos assessores presentes, até para que eles dela fizessem um raio X de corpo inteiro.
Salvo melhor juízo, as matérias a serem votadas não apresentam, pelo menos na avaliação desta Presidência,
nenhum óbice ou preocupação do ponto de vista político. Eu gostaria de contar com a compreensão dos nobres
Deputados Rogério Marinho, Júlio Lopes e Eduardo Sciarra.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu e o Deputado Júlio Cesar nos conhecemos há

apenas 12 anos, por isso estou trocando seu nome. Desculpe-me, Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O Deputado Rogério Marinho tem a palavra.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, não vemos óbice em se apreciar a pauta

proposta, Pauta nº 22/2010, pois todas as matérias são consensuais.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A ordem do dia é a Pauta nº 22/2010
Item 1.
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Apreciação do 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”.

O Relator é o Deputado Geraldo Simões.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, eu quero dizer que nós do Democratas não

temos nenhum problema em votar as matérias que constam da Pauta 22, que já são de conhecimento da nossa
assessoria. Então, não vamos criar nenhum óbice em relação a elas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu quero me desculpar com o Deputado Eduardo
Sciarra, porque ouvi apenas o Deputado Rogério Marinho. Evidentemente, apesar de sabermos que o Deputado
Rogério Marinho lidera toda a Oposição, ele só fala pelo PSDB.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Ele fala também em nosso nome, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu me desculpo pessoalmente. Evidentemente, não

tive nenhuma outra intenção.
O Relator é o Deputado Geraldo Simões. Está sendo nomeado Relator ad hoc o Deputado Leonardo

Monteiro.
O voto é favorável à aprovação de contas do Tribunal de Contas da União relativas ao exercício de

2005, nos termos do projeto de decreto legislativo apresentado.
O Relator está com a palavra para apresentação do relatório.
O prazo para destaques 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.
Tem a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - Sr. Presidente, se V.Exa. me permite, vou ler

diretamente o voto do Relator:
“Diante disso, voto no sentido de que esta Comissão:
a) tome conhecimento da prestação de contas dos gestores do TCU,

nos termos do Relatório de Gestão apresentado, bem como dos programas e
ações desenvolvidos no exercício de 2005;

b) declare a regularidade e adequação das Contas encaminhadas
pelo TCU, referentes ao exercício de 2005, conforme o art. 56, § 2º, da Lei
Complementar nº 101, de 2000, nos termos do projeto de decreto legislativo
anexo;

c) autorize o arquivamento dos autos.
Sala das Comissões...”

Está lido o voto do Relator, Deputado Geraldo Simões.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, está encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o relatório na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O item 2 da pauta é um requerimento do Deputado Guilherme Campos. Na ausência do autor do

requerimento, a Presidência o retira de pauta, conforme estabelece o Regulamento Interno
Item 3.
Apreciação do 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”.

O Relator é o Deputado Lázaro Botelho. A Presidência nomeia Relator ad hoc o Deputado Edio Lopes.
O voto é pelo arquivamento da matéria.
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O Relator está com a palavra para apresentação do relatório.
O prazo para destaques 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.
Tem a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, com a devida vênia de V.Exa., permito-me ler

apenas a conclusão do relatório do eminente Relator:
“A meta de superávit primário estabelecida em termos nominais,

conforme a Lei nº 11.477/07 que alterou a LDO para o exercício de 2007, foi
atendida.

No tocante à antecipação dos pagamentos dos benefícios da
Previdência Social, em que pese a inexistência de cobertura orçamentária,
não há como desconhecer que atendeu à parcela de aposentados e
pensionistas beneficiados constituída por pessoas que recebem até 1 salário
mínimo.

Assim, recomendo o arquivamento do processo.”
É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, está encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

Item 4 da pauta.
“Apreciação do 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”.

O Relator é o Senador Eliseu Resende. A Presidência nomeia Relator ad hoc o Senador Jefferson
Praia.

O voto é pelo arquivamento da matéria.
O Relator está com a palavra para apresentação do relatório.
O prazo para destaques 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.
Tem a palavra o Relator.
O SR. SENADOR JEFFERSON PRAIA - Obrigado, Sr. Presidente.
Irei diretamente ao voto do Senador Eliseu Resende:

“Diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão tome
conhecimento da Mensagem nº 140/2009-CN e dos demais documentos que
compõem este processo, e determine o seu arquivamento.”

Sr. Presidente, esse é o voto do Senador Eliseu Resende.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, está encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item 5 da pauta.
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Apreciação do 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.”

O Relator é o Senador Eliseu Resende. Esta Presidência nomeia Relator ad hoc o Senador Jefferson
Praia.

O voto é pelo arquivamento da matéria..
 O Relator está com a palavra para apresentação do relatório.
O prazo para destaques 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.
Tem a palavra o Relator.
O SR. SENADOR JEFFERSON PRAIA - Obrigado, Sr. Presidente.
Passo ao voto do nobre Senador Eliseu Resende:

“Diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão tome
conhecimento da Mensagem nº 14/2010-CN e dos demais documentos que
compõem este processo e determine o seu arquivamento.”

Portanto, Sr. Presidente, esse é o voto do Senador Eliseu Resende.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o relatório, (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, está encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Eu quero chamar a atenção do Plenário para os próximos itens da pauta: são avisos que encaminham

relatórios das atividades do Tribunal de Contas da União referentes ao exercício de 2009. Todos eles tratam do
mesmo assunto e se referem aos primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres.

O Relator é único, é o Deputado Eduardo Gomes. O voto é exatamente o mesmo, pois os avisos são
somente para dar conhecimento. Gostaria, com a aquiescência do Plenário, de votar isso em bloco.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeitamente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O Relator ad hoc é o Deputado Rogério Marinho.
Se V.Exas. concordarem, eu vou passar à votação em bloco.
Registro que estamos votando em bloco os Avisos de nºs 22/2009-CN, 39/2009-CN, 53/2009-CN,

07/2010-CN. Todos encaminham relatório das atividades do Tribunal de Contas da União e se referem aos
primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres de 2009.

O Relator está com a palavra para apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, não podemos votar também os Avisos de nºs

8 e 15?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Esses são referentes a outro ano. O prazo de...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Aviso nº 8 pode ser votado porque ele fecha os 4 já

citados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradeço ao Deputado Gilmar Machado a

observação: o Aviso nº também é referente ao exercício de 2009. Então, incluo o Aviso nº 8/2010-CN.
Todos os avisos encaminham relatório das atividades do Tribunal de Contas da União e se referem ao

exercício de 2009.
O Relator está com a palavra para apresentação do relatório.
O prazo para destaques 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.
Tem a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Senadores e

Senadoras, em função do acordo feito aqui, no plenário, nosso voto em bloco é para os Avisos de nºs 22, 39, 53,
7 e 8. Há o Aviso nº 15 também.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não, o Aviso nº 15 é do exercício de 2010, por isso
não está incluído.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Tudo bem.
O voto é:
Do exposto, observa-se que o Tribunal de Contas da União agiu dentro de suas competências

constitucionais e legais no período em exame, pelo que voto no sentido de que esta Comissão tome
conhecimento do relatório de atividades relativas ao primeiro trimestre e os subsequentes e determine o seu
arquivamento.

Sr. Presidente, esse é o voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o relatório e o voto do Relator.

(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, está encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item 11.
“Apreciação do 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”.

O Relator é o Deputado Eduardo Gomes. Também nomeio Relator ad hoc o Deputado Rogério
Marinho.

O voto é pelo arquivamento da matéria e dos demais documentos que compõem o processo.
O Relator está com a palavra para apresentação do relatório.
O prazo para destaques 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.
Tem a palavra o Relatório.

] O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Aviso nº 15.
O voto, a exemplo do voto anterior, é pela regularidade do processo e pelo arquivamento da matéria e

dos  demais documentos que compõem o processo.
Esse é o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka) - Em discussão o voto do Relator. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
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.
Novamente peço atenção ao Plenário: os itens nºs 12, 13 e 14 (Avisos de nºs 41/2009-CN, 3/2010-CN e

14/2010-CN) tratam-se de análises do Tribunal de Contas, referentes a relatórios de gestão fiscal.
Item 12.
“Apreciação do 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.”

São os seguintes: Mensagem nº 53/2009-CN, do Poder Executivo; Ofício nº 22/2009-CN, do Ministério
Público da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; Ofício nº 23/2009-CN, do Supremo
Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça; Ofício nº 24/2009-CN, do Tribunal Superior do Trabalho;
Ofício nº 25/2009-CN, do Senado Federal; Ofício nº 26/2009-CN, da Câmara dos Deputados; Ofício nº 27/2009-
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CN, do Superior Tribunal de Justiça; Ofício nº 28/2009-CN, da Justiça Militar da União; e Ofício nº 29/2009-CN,
do Tribunal Superior Eleitoral.

Os relatórios são idênticos.
Quero propor, em primeiro lugar, que o Senador Jefferson Praia seja nomeado Relator ad hoc, em

segundo, que também votemos em bloco, se o Plenário assim entender e permitir, os itens 12, 13 e 14.
Vou ler, inicialmente, todos os envios de mensagens, como acabei de fazer no item anterior.
Item 13.
Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 3/2010-CN.
Da mesma forma, o aviso é referente ao segundo quadrimestre de 2009, em atendimento à Lei de

Responsabilidade Fiscal. São os seguintes: Mensagem nº 145/2009-CN, do Poder Executivo; Mensagem nº
147/2009-CN, do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça; Ofício nº 32/2009-CN, do
Senado Federal; Ofício nº 33/2009-CN, da Câmara dos Deputados; Ofício nº 34/2009-CN, do Tribunal Superior
Eleitoral; Ofício nº 35/2009-CN, do Ministério Público da União e Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios; Ofício nº 36/2009-CN, do Tribunal Superior do Trabalho; Ofício nº 37/2009-CN, da Justiça Militar da
União; e Ofício nº 38/2009-CN, do Superior Tribunal de Justiça.

Item 14.
“Apreciação do 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 (Lei de Responsabilidade Fiscal são atendidas”.

O Relator é o Senador Jefferson Praia.
Proponho ao Plenário que votemos em bloco todos esses itens.
Com a palavra o Relator.
O SR. SENADOR JEFFERSON PRAIA - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Passo ao voto do Relator, Senador Flexa Ribeiro:

“Compete a esta Comissão, nos termos do art. 2º, III, da Resolução
nº 1/2001-CN, examinar e emitir parecer sobre as matérias e documentos
pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e
financeira e da gestão fiscal de que tratam os arts. 70 a 72 e 166, §1º, inciso
II, da Constituição Federal.

O Relatório de Gestão Fiscal, instituído pelo art. 54 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, deve ser elaborado e publicado a cada
quadrimestre pelos titulares dos Poderes e Órgãos da Administração Pública.
Constitui-se em documento fundamental para a transparência das contas
públicas, na medida em que permite ao Congresso Nacional, aos órgãos de
fiscalização e a toda a sociedade o acompanhamento do cumprimento, pelos
gestores públicos, dos limites legais de despesas com pessoal, operação de
crédito e concessão de garantia, entre outras.

No caso em apreciação, a análise procedida pelo Tribunal de
Contas da União culminou no Acórdão nº 2009/2009 aprovado pelo Plenário,
que considera atendidas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, com base nessa conclusão, e levando em conta a análise
por nós efetuada, voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento
do conteúdo do Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro
quadrimestre de 2009, e demais documentos que compõem o processo, e,
uma vez que não há providências a tomar, determine o seu arquivamento.”

Esse é voto, Presidente, do Senador Flexa Ribeiro, com relação ao Aviso nº 41.
Passo ao voto do Relator Flexa Ribeiro com relação ao Aviso nº 3:
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“Compete a esta Comissão, nos termos do art. 2º, III, da Resolução
nº 1/2001 -CN, examinar e emitir parecer sobre as matérias e documentos
pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e
financeira e da gestão fiscal de que tratam os arts. 70 a 72 e 166, § 1º, inciso
II, da Constituição Federal.

O Relatório de Gestão Fiscal, instituído pelo art. 54 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, deve ser elaborado e publicado a cada
quadrimestre pelos titulares dos Poderes e Órgãos da Administração Pública.
Constitui-se em documento fundamental para a transparência das contas
públicas, na medida em que permite ao Congresso Nacional, aos órgãos de
fiscalização e a toda a sociedade o acompanhamento do cumprimento, pelos
gestores públicos, dos limites legais de despesas com pessoal, operação de
crédito e concessão de garantia, entre outras.

No caso em apreciação, a análise procedida pelo Tribunal de
Contas da União culminou no Acórdão nº 2917/2009 aprovado pelo Plenário,
que considera atendidas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, com base nessa conclusão, e levando em conta a análise
por nós efetuada, voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento
do conteúdo do Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo
quadrimestre de 2009, e demais documentos que compõem o processo, e,
uma vez que não há providências a tomar, determine o seu arquivamento.”

Esse é o voto do Senador Flexa Ribeiro, Sr. Presidente.
Passo ao Aviso nº 14.
Voto do Relator, Senador Flexa Ribeiro:

“Compete a esta Comissão, nos termos do art. 2º, III, da Resolução
nº 1/2001-CN, examinar e emitir parecer sobre as matérias e documentos
pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e
financeira e da gestão fiscal de que tratam os arts. 70 a 72 e 166, § 1º, inciso
II, da Constituição Federal.

O Relatório de Gestão Fiscal, instituído pelo art. 54 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, deve ser elaborado e publicado a cada
quadrimestre pelos titulares dos Poderes e Órgãos da Administração Pública.
Constitui-se em documento fundamental para a transparência das contas
públicas, na medida em que permite ao Congresso Nacional, aos órgãos de
fiscalização e a toda a sociedade o acompanhamento do cumprimento, pelos
gestores públicos, dos limites legais de despesas com pessoal, operação de
crédito e concessão de garantia, entre outras.

No caso em apreciação, a análise procedida pelo Tribunal de
Contas da União culminou no Acórdão nº 1037/2010 aprovado pelo Plenário,
que considera atendidas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, com base nessa conclusão, e levando em conta a análise
por nós efetuada, voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento
do conteúdo do Relatório de Gestão Fiscal referente ao terceiro quadrimestre
de 2009, e demais documentos que compõem o processo, e, uma vez que
não há providências a tomar, determine o seu arquivamento.”

Esse é o voto, Sr. Presidente, do Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Estão em discussão os três relatórios do Senador

Jefferson Praia. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação, conforme combinado com o Plenário, em bloco, os três relatórios.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
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Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Item 15 da Pauta 22.
Apreciação do relatório apresentado às matérias do Congresso Nacional sobre Relatório de Gestão

Fiscal do Tribunal de Contas da União referente aos seguintes quadrimestres de 2009: Aviso nº 24/2009-CN, do
primeiro quadrimestre; Aviso nº 47/2009-CN, do segundo quadrimestre; Aviso nº 4/2010, do terceiro
quadrimestre.

O Relator ad hoc é o Senador Jefferson Praia.
O voto é pelo arquivamento da matéria.
Na verdade, da mesma forma, mas, desta vez, o Senador fez um único relatório para os três

quadrimestres.
Com a palavra o Relator, Senador Jefferson Praia.
O SR. SENADOR JEFFERSON PRAIA - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Passo ao voto do Relator, Senador Flexa Ribeiro:

“Compete a esta Comissão, nos termos do art. 2º, III, da Resolução
nº 1/2001-CN, examinar e emitir parecer sobre as matérias e documentos
pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e
financeira e da gestão fiscal de que tratam os arts. 70 a 72 e 166, §1º, inciso
II, da Constituição Federal.

O Relatório de Gestão Fiscal, instituído pelo art. 54 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, deve ser elaborado e publicado a cada
quadrimestre pelos titulares dos Poderes e Órgãos da Administração Pública.
Constitui-se em documento fundamental para a transparência das contas
públicas, na medida em que permite ao Congresso Nacional, aos órgãos de
fiscalização e a toda a sociedade o acompanhamento do cumprimento, pelos
gestores públicos, dos limites legais de despesas com pessoal, operação de
crédito e concessão de garantia, entre outras.

No caso em apreciação, o Relatório do TCU, a análise por nós
procedida considera plenamente atendidas as exigências da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Assim, voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento
do conteúdo do Relatório de Gestão Fiscal do exercício de 2009, e demais
documentos que compõem o processo, e, uma vez que não há providências
a tomar, determine o seu arquivamento.”

Esse é o voto, Sr. Presidente, do Relator Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está em discussão o relatório do Senador Jefferson

Praia, que inclui os três quadrimestres, Avisos nºs 24, 47 e 4.
Em discussão o relatório do Relator Jefferson Praia. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
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.
Item 16.
Apreciação do 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 de junho de 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 art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009, o Relatório Gerencial Trimestral do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES referente ao terceiro trimestre de 2009”; Ofício nº
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02/2010-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 quarto trimestre de 2009”.

O Relator é o Deputado Pedro Fernandes.
Quero fazer justiça: o Deputado Pedro Fernandes aguardou aqui pelo menos 1 hora o momento da

leitura desse relatório.
Como S.Exa. não se encontra presente, estou nomeando Relator ad hoc o Deputado Lázaro Botelho.
O voto é pelo arquivamento da matéria.
O Relator está com a palavra para apresentar o relatório.
O prazo para destaques 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. LÁZARO BOTELHO - Vou ler apenas o voto do Relator:

“O dispositivo em análise cumpre o disposto no art. 1º, § 6º, da Lei
nº 11.948, de 16 de junho de 2009, a saber: o encaminhamento ao
Congresso Nacional, até o último dia útil do mês subsequente de cada
trimestre, de relatório pormenorizado sobre as operações realizadas,
indicando, entre outras informações, quantidade e valor das operações de
financiamento realizadas, detalhadas por modalidade do investimento, setor
produtivo beneficiado e localização dos empreendimentos, bem como a
estimativa dos impactos econômicos gerados pelos projetos, principalmente
em termos de geração de emprego e renda.
 Diante do exposto, e considerando que o relatório apresentado tem
caráter meramente informativo, voto pelo arquivamento dos Ofícios nºs
30/2009-CN, 39/2009-CN e 02/2010-CN.
Sala das Comissões.”

Assina o Relator, Deputado Pedro Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
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.
Item 17.
Apreciação do relatório apresentado ao Ofício nº 21/2010-CN.
Não há acordo para essa discussão.
A Presidência, de ofício, retira o item 17 da pauta.
Adiada a discussão para a próxima pauta.
Último item da pauta, item 18.
Apreciação do 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”.

O Relator é o Deputado Geraldo Simões.
O voto é 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 Correios;

b) determine o arquivamento destes autos.
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O Relator está com a palavra para a apresentação do seu relatório.
O prazo para apresentação de destaque está iniciado e será finalizado ao término da discussão,

conforme estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno desta Comissão.
O Relator está com a palavra.
O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES - Muito obrigado, Sr. Presidente:

“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 Correios;

b) determine o arquivamento destes autos.
Sala da Comissão, em 1º de dezembro de 2010.
Este Relator, Sr. Presidente.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o relatório do Deputado Geraldo
Simões. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.
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.
Antes de encerrar a presente reunião, a Presidência, na expectativa de que possamos iniciar a votação

de alguns relatórios setoriais na terça-feira, que começam a ser entregues na sexta-feira próxima, e para que
tenhamos tempo para discussão e votação desses relatórios setoriais, convoca as seguintes reuniões, a serem
realizadas neste plenário: extraordinária, dia 7 de dezembro, terça-feira, às 14h, 18h e 20h; ordinária, dia 8 de
dezembro, quarta-feira, às 14h30min;  extraordinária, dia 8 de dezembro, quarta-feira, às 18h e 20h; e
extraordinária, dia 9 de dezembro, quinta-feira, às 10h, 14h e 16h.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, se houver sessão do Congresso Nacional na

próxima semana com a mesma agilidade que houve aqui, será extraordinário. Peço a V.Exa. que organize outro
acordo desses, para que na próxima semana limpemos também a pauta de créditos do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Esta Presidência está atenta à reivindicação do
Deputado Gilmar Machado. E sente certa concordância do Deputado Rogério Marinho.

Com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, agradeço a deferência.
Evidentemente, temos todo apreço pela forma como V.Exa. conduz esta Comissão: com equilíbrio e

presteza, tentando fazer mediação, para que cheguemos a um resultado bom para o País.
Temos interesse em concluir a votação do Orçamento, para retomarmos a vida normal, no trâmite dos

PLs de crédito. Entretanto, como sabem V.Exa. e o Deputado Gilmar Machado, a bola está com o Governo.
Aguardamos que ele tenha realmente interesse de continuar governando. Esperamos que não vá aguardar a
futura Presidente, Dilma Rousseff, assumir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente reunião.


