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

REALIZADA NOS DIAS 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE  2010.

Aos sete, oito, nove, treze, quatorze, quinze, vinte, vinte e um e vinte e dois dias 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 das Pautas 23 e 24. Nesse período, foi registrado o comparecimento dos
membros: - Deputados titulares: Ademir Camilo, Ana Arraes, Aníbal Gomes, Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, Bruno
Araújo, Cida Diogo, Dilceu Sperafico, Edio Lopes, Edmilson Valentim, Eduardo Gomes, Eduardo Sciarra, Fábio
Ramalho, Fátima Pelaes, Geraldo Simões, Guilherme Campos, Jaime Martins, José Guimarães, José Maia Filho, José
Rocha, Lázaro Botelho, Leonardo Monteiro, Leonardo Quintão, Luiz Bittencourt, Luiz Carreira, Raimundo Gomes de
Matos, Rogério Marinho, Valadares Filho, Virgílio Guimarães e Waldemir Moka - Senadores titulares: Adelmir
Santana, Flexa Ribeiro, Gilberto Goellner, Inácio Arruda, Jefferson Praia, José Nery, Lúcia Vânia e Tião Viana; -
Deputados suplentes: Átila Lins, Carlos Abicalil, Carlos Zarattini, Cezar Silvestri, Colbert Martins, Devanir Ribeiro,
Francisco Tenorio, Giacobo, Giovanni Queiroz, Júlio Cesar, Luciano Castro, Maria do Rosário, Pedro Fernandes,
Professor Setimo, Roberto Britto, Rômulo Gouveia, Wilson Santiago e Zé Geraldo; - Senadores suplentes: Antônio
Carlos Valadares, Gilvam Borges, Ideli Salvatti, Marisa Serrano, Mozarildo Cavalcanti e Serys Slhessarenko . Foi
registrada a ausência dos membros titulares: - Senadores: Edison Lobão, Gim Argello e Hélio Costa. Foi registrado o
comparecimento dos parlamentares não integrantes da Comissão os Deputados Alex Canziani,  Angela Amin, Átila
Lira, Benedito de Lira, Claudio Cajado, Fátima Bezerra, Fernando Chiarelli, Geraldo Resende, Gilmar Machado, Lídice
da Mata, Marcelo Castro, Narcio Rodrigues, Otavio Leite, Paes Landim, Paulo Pereira da Silva, Wellington Roberto,
Wilson Picler e Zé Gerardo. ABERTURA: às dezoito horas e trinta e cinco minutos do dia sete de dezembro, 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. Tendo
em vista a realização da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados, os trabalhos foram suspensos e
convocada a continuação para após o seu encerramento. Às dezenove horas e dois minutos do mesmo dia, o
Presidente deu continuidade à reunião e informou que o quorum regimental para deliberação havia sido atingido nas
duas Casas do Congresso Nacional.  Apreciação das Atas das seguintes Reuniões: 4ª Reunião de Audiência Pública,
realizada nos dias 25 e 30/11 e em 2/12/2010; e 9ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 30/11 e 1º/12/2010. 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. 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 Presidente leu a carta do Senador Gim Argello (PTB/DF), datada de 7 de
dezembro, na qual comunica seu afastamento da Relatoria-Geral do Projeto de Lei Orçamentária para  2011 e informou
que designará novo relator até o dia subsequente. Apreciação dos Relatórios Setoriais apresentados às Áreas
Temáticas da Proposta Orçamentária para 2011. Área Temática VIII – Poderes do Estado e Representação. Relator
Setorial: Senador Adelmir Santana (DEM/DF). O Relator apresentou resumo do Relatório. A discussão foi iniciada e
finalizada logo após, tendo em vista que não havia debatedores. O prazo para apresentação de destaques foi iniciado e
encerrado. Nos termos do parágrafo único do art. 25 da Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº 3/2008-CN, o
Presidente solicitou autorização do Plenário para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas
com relação às emendas individuais e coletivas, que foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. O Presidente declarou inadmitida a emenda nº 50310004, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, indicada pelo Relator Setorial. Em votação, o Relatório
Setorial foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
ressalvados os destaques e as obras com indícios de irregularidades graves. Nos termos do art. 70 inciso II da
Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº 3/2008-CN, as obras com indícios de irregularidades graves foram
aprovadas por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Os Deputados
Bruno Araújo e Devanir Ribeiro fizeram comentários enaltecedores ao Relatório Setorial. O Presidente informou que a
Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados havia sido iniciada e, por esse motivo, suspendeu os trabalhos às
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dezenove horas e dezenove minutos. Antes, informou que daria prosseguimento à reunião tão logo fosse encerrada a
Ordem do Dia da Câmara dos Deputados. Às dezenove horas e quarenta e cinco minutos da mesma data, a reunião foi
reiniciada. O Presidente leu o Ofício nº 79/2010-GLDBAG, de 7 de dezembro, do Líder do PT e do Bloco de Apoio ao
Governo, Senador Aloízio Mercadante, indicando a Senadora Ideli Salvatti (PT/SC) para o cargo de Relatora-Geral do
Projeto de Lei de Orçamento Anual de 2011 – PLOA/2011. O Presidente leu o Of. Pres. n. 420/2010-CMO, de 7 de
dezembro, no qual comunica a  designação da Senadora Ideli Salvatti (PT/SC) para o cargo de Relatora-Geral do
Projeto de Lei de Orçamento Anual de 2011 – PLOA/2011, em substituição ao Senador Gim Argello. Fizeram
comentários enaltecedores à designação da Senadora Idelli Salvatti o Senador Tião Viana, os Deputados Colbert
Martins e Ana Arraes. O Presidente comunicou aos parlamentares que perderam o prazo para apresentação de
destaques à Área Temática VIII que poderiam fazê-lo na fase de relatoria-geral. Apreciação dos 5 destaques: 1)
Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de voto do relator setorial: Em votação, a
proposta foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2)
Destaques com voto do relator setorial pela rejeição: 1 ao 5. Em votação, os destaques foram rejeitados, com voto
contrário da Deputada Ana Arraes. Não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o
estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. Requerimento para inclusão na pauta do Relatório apresentado
ao Projeto de Lei nº 38/2010-CN. (Alteração do Plano Plurianual para o período 2008-2011). Autor: Deputado Colbert
Martins. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. EXTRAPAUTA. Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 38/2010-CN, que
“Altera o Anexo I da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2008-
2011”. Relator: Deputado Colbert Martins. Foram apresentadas 41 emendas. Voto: favorável nos termos do Substitutivo
apresentado. O Relatório e a Errata foram apresentados pelo Relator. A discussão e o prazo para apresentação de
destaques foram iniciados. Discutiram a matéria os Deputados Rogério Marinho, Eduardo Sciarra e Arnaldo Jardim. A
seguir, a discussão e o prazo para apresentação de destaques foram finalizados. Em votação, o Relatório e a ERRATA
foram aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nos termos
do parágrafo único do art. 25 da Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº 3/2008-CN, o Presidente solicitou
autorização do Plenário para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas com relação às
emendas individuais, coletivas e de Relator, que foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Nos termos do art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de
2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente submeteu à apreciação do Plenário o RELATÓRIO DO COMITÊ DE
ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS – CAE quanto à admissibilidade das emendas apresentadas ao Projeto de Lei
Orçamentária para 2011, excluindo destas a emenda nº 50310004 apresentada à Área Temática VIII – Poderes do
Estado e Representação, já declarada inadmitida pelo Presidente por ocasião da votação do Relatório Setorial desta
Área. Coordenador: Deputado Luciano Castro (PR/RR) que fez a apresentação do Relatório. A discussão e o prazo
para apresentação de destaques foram iniciados. O Deputado Nárcio Rodrigues comunicou ter havido impasse com a
área técnica acerca de emenda da Bancada de Minas Gerais, ao que foi-lhe respondido que o assunto já havia sido
resolvido. A seguir, a discussão e o prazo para apresentação de destaques foram encerrados. Em votação, o Relatório
foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Presidente
cancelou a realização da reunião extraordinária marcada para aquela data, às vinte horas, e a ordinária, marcada para
o dia subsequente, às quatorze horas e trinta minutos. O Presidente manifestou intenção de suspender os trabalhos e
marcar a continuação para o dia seguinte, às quatorze horas, para apreciar somente as matérias acordadas
previamente. O Deputado Rogério Marinho sugeriu o horário de quinze horas para a retomada da reunião e houve
aquiescência do Plenário. O Deputado Gilmar Machado questionou quais relatórios haviam sido entregues à Secretaria.
O Presidente respondeu que haviam sido entregues os Relatórios Setoriais das Áreas Temáticas VIII – Poderes do
Estado e Representação, e da VII – Justiça e Defesa. O Deputado Colbert Martins sugeriu a leitura do último Relatório
citado e foi atendido. Área Temática VII – Justiça e Defesa. Relator Setorial: Senador Gilvam Borges (PMDB/AP). O
Relator Setorial fez a apresentação do Relatório e da ERRATA. O Presidente anunciou o início do prazo para
apresentação de destaques e informou que a discussão seria adiada. Às vinte horas e cinquenta e dois minutos, os
trabalhos foram suspensos e convocada a continuação para o dia subsequente, às quinze horas. Às quinze horas e
cinco minutos do dia oito de dezembro, o Presidente deu prosseguimento à reunião. Área Temática VII –  Justiça e
Defesa. Relator Setorial: Senador Gilvam Borges (PMDB/AP). Não houve debate e o Presidente informou a
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finalização do prazo para apresentação de destaques. O Comitê de Admissibilidade de Emendas -  CAE já havia se
manifestado quanto à admissibilidade das emendas individuais e coletivas apresentadas, conforme Relatório aprovado
na 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 7 de dezembro. Em votação, o Relatório Setorial e a Errata foram
aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvados os
destaques e as obras com indícios de irregularidades graves. Nos termos do art. 70 inciso II da Resolução nº 1/2006-
CN, alterada pela de nº 3/2008-CN, as obras com indícios de irregularidades graves foram aprovadas por unanimidade
nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Apreciação dos 17 destaques: 1) Proposta do
Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de voto do relator setorial. Em votação, a proposta foi
aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2) Destaques com
voto do relator setorial pela rejeição: 1 ao 17. Em votação em bloco, os destaques foram rejeitados na representação
da Câmara dos Deputados. Não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o estabelecido no §
1º do art. 43 do Regimento Comum. O Presidente anunciou a apreciação do Relatório Setorial da Área Temática II –
Saúde, considerando a ordem de entrega na Secretaria da Comissão. Porém, como o Relator não se encontrava no
recinto do plenário, passou à apreciação do Relatório da Área Temática X – Trabalho, Previdência e Assistência
Social. Relator Setorial: Deputado Lázaro Botelho (PP/TO). O Relator Setorial apresentou resumo do Relatório e a
ERRATA. O prazo para apresentação de destaques foi iniciado e, logo depois, finalizado. Não houve debate. O Comitê
de Admissibilidade de Emendas -  CAE já havia se manifestado quanto à admissibilidade das emendas individuais e
coletivas apresentadas, conforme Relatório aprovado na 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 7 de dezembro.  Nos
termos do parágrafo único do art. 25 da Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº 3/2008-CN, o Presidente solicitou
autorização do Plenário para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas com relação às
emendas de relator, que foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. - Apreciação dos 2 destaques: 1) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de
voto do relator setorial: Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. 2) Destaques com voto do relator setorial pela rejeição: 1 e 2. Em votação em bloco,
os destaques foram rejeitados com voto contrário do Deputado Devanir Ribeiro na representação da Câmara dos
Deputados. Não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º do art. 43 do
Regimento Comum.  Área Temática  II – Saúde. Relator Setorial: Senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA). O Relatório foi
apresentado e iniciados a discussão e o prazo para apresentação de destaques. Discutiram o Relatório os Deputados
Devanir Ribeiro, José Guimarães, o Senador Tião Viana, os Deputados Luiz Bittencourt, Eduardo Sciarra, Rogério
Marinho, José Maia Filho, Pedro Fernandes e Virgílio Guimarães. O Relator Setorial respondeu aos questionamentos
dos parlamentares. A seguir, foi encerrada a discussão e o prazo para apresentação de destaques. O Comitê de
Admissibilidade de Emendas - CAE já havia se manifestado quanto à admissibilidade das emendas individuais e
coletivas apresentadas, conforme Relatório aprovado na 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 7 de dezembro. O
Relator Setorial leu a ERRATA ao seu Relatório. Em votação, o Relatório Setorial e a Errata foram aprovados por
unanimidade, nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. ressalvados os destaques. –
Apreciação dos destaques. Foram apresentados 31 destaques, cuja apreciação foi adiada. Área Temática V –
Planejamento e Desenvolvimento  Urbano. Relator Setorial: Deputado José Guimarães (PT/CE). O Relator
Setorial apresentou resumo do Relatório. A discussão e o prazo para apresentação de destaques foram iniciados.
Discutiram a matéria os Deputados Virgílio Guimarães e Pedro Fernandes. A seguir, a discussão e o prazo para
apresentação de destaques foram finalizados. O Comitê de Admissibilidade de Emendas - CAE já havia se manifestado
quanto à admissibilidade das emendas individuais e coletivas apresentadas, conforme Relatório aprovado na 10ª
Reunião Extraordinária, realizada em 7 de dezembro. Em votação, o Relatório Setorial foi aprovado por unanimidade
nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvados os destaques e as obras com
indícios de irregularidades graves. Nos termos do art. 70 inciso II da Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº
3/2008-CN, as obras com indícios de irregularidades graves foram aprovadas por unanimidade nas representações
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 1) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por
tipo de voto do relator setorial. O Relator Setorial deu voto pela rejeição de todos os destaques apresentados. Em
votação, a proposta foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. - Apreciação dos 48 destaques: 2) Destaques com voto do relator setorial pela rejeição: 1 ao 48. Em votação,
os destaques foram rejeitados na representação da Câmara dos Deputados. Não foram apreciados na representação
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do Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. O Presidente comunicou que
estava aguardando o relatório dos destaques da Área Temática II – Saúde. O Deputado Edmilson Valentim (PCdoB-
RJ), Relator Setorial da Área Temática IV – Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte, informou que o seu
Relatório estava nos ajustes finais para ser entregue à Secretaria. O Deputado Virgílio Guimarães comunicou haver
ajuste a ser feito em emenda da Bancada de Minas Gerais na Área da Saúde. O Deputado Devanir Ribeiro comentou o
assunto. O Relator Setorial se pronunciou sobre o assunto. Questionado sobre a apreciação do seu Relatório, o
Deputado José Maia Filho (DEM-PI), Relator Setorial da Área Temática IX – Agricultura e Desenvolvimento Agrário,
informou que havia disposição de sua parte para fazê-lo após o encerramento da Ordem do Dia da Câmara dos
Deputados. O Deputado Rogério Marinho solicitou prazo de vinte e quatro horas para análise dos Relatórios Setoriais.
Às dezessete horas e oito minutos, os trabalhos foram suspensos e reabertos às dezessete horas e trinta minutos do
mesmo dia. Tendo em vista o início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados, os trabalhos foram
suspensos e convocada a continuação para logo após a finalização. Às dezenove horas e um minuto do mesmo dia, o
Presidente reabriu a reunião e informou a continuidade da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados. Os
trabalhos foram suspensos e convocada a continuação para o dia seguinte, às nove horas. Às nove horas e trinta e
quatro minutos do dia nove de dezembro, os trabalhos foram reiniciados. Área Temática II – Saúde. Relator Setorial:
Senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA).  Apreciação dos 31 destaques: O Relator manifestou voto contrário ao acolhimento
dos destaques. Antes, porém, o Relator Setorial informou que havia atendido à solicitação da Bancada do Estado do
Ceará – remanejamento de 5 milhões da emenda 71070001 para atendimento à emenda 71070016. 1) Proposta do
Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de voto do relator setorial. Em votação, a proposta foi
aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2) Destaques com
voto do relator setorial pela rejeição: 1 ao 31. Em votação, os destaques foram rejeitados na representação da Câmara
dos Deputados. Não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º do art. 43
do Regimento Comum. Concluída a apreciação do Relatório Setorial da Área Temática II – Saúde, o Presidente
anunciou a Área Temática IX –  Agricultura e Desenvolvimento Agrário. Relator Setorial: Deputado José Maia
Filho (DEM/PI). O Relatório e a Errata foram apresentados pelo Relator Setorial. A discussão foi iniciada assim como o
prazo para apresentação de destaques. Discutiram a matéria os Deputados Rogério Marinho, Lídice da Mata, Eduardo
Sciarra, Marcelo Castro, Cláudio Cajado e Átila Lira. A seguir, foi encerrada a discussão e o prazo para apresentação
de destaques. O Comitê de Admissibilidade de Emendas - CAE já havia se manifestado quanto à admissibilidade das
emendas individuais e coletivas apresentadas, conforme Relatório aprovado na 10ª Reunião Extraordinária, realizada
em 7 de dezembro. Em votação, o Relatório Setorial e a ERRATA foram aprovados por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvados os destaques. - Apreciação dos 29
destaques: 1) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de voto do relator setorial. O
Relator Setorial deu voto pela rejeição de todos os destaques. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade
nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2) Destaques com voto do relator setorial pela
rejeição: 1 ao 29. Em votação, os destaques foram rejeitados na representação da Câmara dos Deputados. Não foram
apreciados na representação do Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. O
Presidente informou a conclusão do Relatório Setorial da Área Temática IX.  Requerimento para inclusão na pauta do
Relatório nº 2/2010, do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves - COI – referente ao Projeto de Lei nº 59 de 2010-CN – PLOA 2011. Autor: Deputado Leonardo Monteiro
(PT/MG). Em votação, o requerimento de inclusão foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. EXTRAPAUTA. Apreciação do Relatório nº 2/2010, do Comitê de Avaliação das
Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves - COI –  referente ao Projeto de Lei
nº 59 de 2010-CN – PLOA 2011. Coordenador: Deputado Leonardo Monteiro (PT/MG). Voto: conclusões e propostas
do Comitê: a) o Anexo VI - Subtítulos relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves à LOA 2011
seja composto pelos subtítulos constantes do Anexo 2 a este Relatório; b) as obras e serviços com indícios de
irregularidades graves classificadas pelo TCU como indício de irregularidade grave com retenção parcial de valores –
IG-R, objeto do Anexo 3 deste Relatório, não integrem o Anexo VI da LOA 2011, a exemplo de procedimento adotado
para elaboração da LOA 2010; c) seja mantida pauta de trabalhos do Comitê já no reinício da sessão legislativa de
2011, com o objetivo de avaliar quaisquer modificações fáticas na realidade das obras e serviços fiscalizados trazidas
ao conhecimento da CMO; d) sejam reconhecidos pela CMO os avanços nos entendimentos técnicos entre a Petrobras
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e o TCU, bem como seja consignado o entendimento de que as condições de acesso às informações asseguradas à
Corte de Contas na auditoria do sistema de custos realizada no corrente ano (processo TC 018.898/2010-6) devem
servir de paradigma para todos os trabalhos de fiscalização, tendo em vista a imprescindibilidade do acesso à base de
dados, sistemas e informações para ampla e irrestrita ação do controle externo, nos termos da lei; e) seja solicitado ao
Tribunal de Contas da União que informe ao Congresso Nacional o resultado das providências adotadas em
cumprimento aos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 3.077/2010 – Plenário, que trata de irregularidades constatadas nas obras
da COMPERJ – RJ; f) seja registrado de forma expressa que a decisão proposta pelo Comitê em relação ao programa
de trabalho 17.512.0122.1N08.0011 (Sistema de esgotamento sanitário em Porto Velho/RO - Contrato nº 083/PGE-
2009) tem por pressuposto básico o compromisso formalmente assumido pelo Ministério das Cidades no item 6 do
ofício 9256/2010/SNSA/MCIDADES de suspensão dos desbloqueios dos repasses até “a aprovação do projeto de
engenharia e o julgamento do mérito do processo pelo TCU, para definir os encaminhamentos subseqüentes”, não
representando de forma alguma condição resolutiva ao disposto no item 9.1 do Acórdão nº 2.572/2010-TCU-Plenário
nem implicando em qualquer manifestação pela modificação dos termos daquela deliberação. O  Coordenador
apresentou o Relatório. A discussão e o prazo para apresentação de destaques foram iniciados. Discutiram a matéria
os Deputados Luiz Bittencourt, Devanir Ribeiro, Gilmar Machado, Rogério Marinho, Eduardo Sciarra, Virgílio Guimarães
e Cida Diogo. A discussão e o prazo para apresentação de destaques foram encerrados. Não houve apresentação de
destaques. Em votação, o Relatório nº 2 do COI foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. O Presidente elogiou os trabalhos realizados pelo Comitê. Tendo em vista que eram
onze horas e quarenta e nove minutos, o Deputado Rogério Marinho informou que havia sessão do Congresso Nacional
marcada para as doze horas daquele dia, solicitou a suspensão dos trabalhos e que a continuação se desse às
quatorze horas e trinta minutos. O Presidente propôs, ainda, a apreciação do requerimento para inclusão na pauta do
Relatório nº 1, apresentado pelo Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de
Irregularidades Graves – COI, sobre os Avisos do TCU pendentes de deliberação da CMO em 30/11/2010, em
atendimento ao disposto no art. 122 da Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº 3, de 2008-CN. Autor: Deputado
Leonardo Monteiro (PT/MG). Em votação, o requerimento de inclusão foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. EXTRAPAUTA. Apreciação do Relatório nº 1,
apresentado pelo Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves – COI, sobre os Avisos do TCU pendentes de deliberação da CMO em 30/11/2010, em atendimento ao
disposto no art. 122 da Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº 3, de 2008-CN, aos seguintes  Avisos do
Congresso Nacional: OFN 11/2010 - Solicita a autuação de expediente encaminhado pelo Reitor do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul - IFMS, de 10/02/2010, que requer a exclusão do Anexo VI, da
Lei nº 12.214, de 26/01/2010 (Lei Orçamentária de 2010) do Programa de Trabalho nº 12.363.1062.1l78.0101/2007 –
Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina – MS – no município de Nova Andradina - MS -
Construção da Escola Agrotécnica de Nova Andradina/MS, tendo em vista os esclarecimentos por ele prestados no
referido documento. AVN 13/2010 - Encaminha ao Congresso Nacional, cópia do acórdão nº 897 de 2010 - TCU
acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, atinentes à fiscalização das obras de
ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários - SES no Município de Cariacica-ES. AVN 19/2010 - Encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1593 - 2010 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o
fundamentam, relativo à auditoria realizada no âmbito do Ministério das Cidades e na Prefeitura Municipal de Juiz de
Fora com o objetivo de fiscalizar as obras de saneamento na área do Rio Paraibuna, a fim de avaliar em que medida os
recursos estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente. AVN 20/2010 - Encaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão nº 1804, de 2010 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o
fundamentam, relativo ao relatório de auditoria nas obras de construção da Barragem Rangel, em Redenção do
Gurguéia/PI - (TC 008.598/2010-0). AVN 22/2010 - Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1922, de
2010 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo ao Levantamento de
Auditoria referente à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de São Luís/MA - (TC
025.237/2009-5). AVN 24/2010 - Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 2004/2010 - TCU, bem como
do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo ao Levantamento de Auditoria de Natureza Operacional feita no
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra/MDA, no período compreendido entre 01/07/2010 e
06/07/2010, com o objetivo de auditar as obras de reforma e construção no campus de Ciências Agrárias da UFPel/RS
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(TC nº 018.077/2010-2). AVN 25/2010 - Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1993/2010 - TCU -
Plenário, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, relativo à auditoria realizada na
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, no período de 26 a 30/04/2010 e de 10 a 14/05/2010, referente aos
recursos alocados ao PT 25.607.0294.3390.0029/2010 - "Irrigação de lotes na área do reassentamento, com 20.599
Hectares, na Usina de Itaparica (BA) no Estado da Bahia". (TC 011.086/2010-6). AVN 26/2010 - Encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 2044/2010 -TCU-Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o
fundamentam, relativo a levantamento de auditoria realizado nas obras de dragagem e derrocagem no Porto de Vitória
(ES), conduzidas pela Secretaria Especial de Portos - SEP/PR (TC 016.343/2010-7). AVN 28/2010 - Encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 2136/2010 - TCU - Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o
fundamentam, sobre o levantamento de auditoria realizado nas obras de implementação da Linha 3 do Metrô do Rio de
Janeiro (TC 011.288/2010-8). AVN 29/2010 - Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 2501/2010 - TCU
- Plenário, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, relativo à auditoria realizada
nas obras de Adequação de Trecho Rodoviário, na BR-060, trecho Goiânia/GO-Jataí/GO, com extensão de 316,2 km,
sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit (TC 008.198/2010-1). AVN
31/2010 - Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 2572/2010 - TCU - Plenário, bem como do Relatório
e do Voto que o fundamentam, sobre o levantamento de auditoria realizado nas obras e serviços do sistema de coleta,
tratamento e disposição final de esgoto sanitário do Município de Porto Velho/RO (TC 009.360/2010-7). Coordenador:
Deputado Leonardo Monteiro (PT/MG). Voto: nos termos do Relatório apresentado. O Coordenador apresentou o
Relatório. A discussão e o prazo para apresentação de destaques foram iniciados.  O Deputado Rogério Marinho
discutiu a matéria. A seguir, a discussão e o prazo para apresentação de destaques foram encerrados. Não houve
apresentação de destaques. Em votação, o Relatório nº 1 do COI foi aprovado por unanimidade nas representações
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em virtude da realização de sessão do Congresso Nacional, o
Presidente suspendeu a reunião,  às doze horas e quatro minutos. Antes, convocou a continuação dos trabalhos para a
mesma data, às quatorze horas e trinta minutos. Às quatorze horas e quarenta minutos do mesmo dia, os trabalhos
foram reiniciados. Área Temática IV –  Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte. Relator Setorial:
Deputado Edmilson Valentim (PCdoB/RJ). O Relatório e o ADENDO foram apresentados. A discussão foi iniciada
assim como o prazo para apresentação de destaques. Discutiram a matéria os Deputados  Eduardo Sciarra, Rogério
Marinho, Senador Jefferson Praia, Marcelo Castro, Gilvam Borges, como Coordenador da Bancada do Amapá, e o
Deputado Colbert Martins. A seguir, foi encerrada a discussão e o prazo para apresentação de destaques.  O Relator
Setorial respondeu aos questionamentos do parlamentares. O Comitê de Admissibilidade de Emendas - CAE já havia
se manifestado quanto à admissibilidade das emendas individuais e coletivas apresentadas, conforme Relatório
aprovado na 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 7 de dezembro. Em votação, o Relatório Setorial e o ADENDO
foram aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvados
os destaques. - Apreciação dos 86 destaques: O Relator Setorial deu voto pela rejeição de todos os destaques. 1)
Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de voto do relator setorial: Em votação, a
proposta  foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2)
Destaques com voto do relator setorial pela rejeição: 1 ao 86. Os destaques foram rejeitados, com voto contrário dos
Deputados Rogério Marinho, Colbert  Martins e Devanir Ribeiro na representação da Câmara dos Deputados. Não
foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento
Comum. Área Temática  III – Integração Nacional e Meio Ambiente. Relator Setorial: Senador Inácio Arruda
(PCdoB/CE). O Relatório e o Adendo foram apresentados. A discussão foi iniciada assim como o prazo para
apresentação de destaques. Discutiram a matéria os Deputados Paes Landim, Senador Gilvam Borges, Deputados
Marcelo Castro, Lázaro Botelho, Luciano Castro e Rogério Marinho. O Relator Setorial respondeu aos questionamentos
efetuados pelos parlamentares. A seguir, foi encerrada a discussão e o prazo para apresentação de destaques. O
Comitê de Admissibilidade de Emendas – CAE, já havia se manifestado quanto à admissibilidade das emendas
individuais e coletivas apresentadas, conforme Relatório aprovado na 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 7 de
dezembro. Em votação, o Relatório Setorial e o Adendo foram aprovados por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvados os destaques e as obras com indícios de irregularidades
graves. Nos termos do art. 70 inciso II da Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº 3/2008-CN, as obras com
indícios de irregularidades graves foram aprovadas por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e
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do Senado Federal. Apreciação dos 35 destaques: 1) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques,
por tipo de voto do relator setorial. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2) Destaques com voto do relator setorial pela rejeição: 1 ao 35. Em
votação,  os destaques foram rejeitados na representação da Câmara dos Deputados. Não foram apreciados na
representação do Senado Federal, conforme estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. O Deputado
Colbert Martins questionou o Relator e foi respondido. O Deputado Devanir Ribeiro teceu comentários enaltecedores
ao Relatório Setorial. Em virtude da iminência de ser realizada sessão do Congresso Nacional, o Presidente anunciou a
suspensão dos trabalhos. Antes, comunicou a sua continuação para o dia treze de dezembro, às dezoito horas, e
convocou a realização de reuniões extraordinárias para o dia 14 de dezembro às dez e às quatorze horas. A reunião foi
interrompida às dezesseis horas e dezenove minutos. Às dezoito horas e nove minutos do dia treze de dezembro, a
reunião foi reiniciada. Área Temática  VI – Fazenda, Desenvolvimento e Turismo. Relator Setorial: Deputado
Rômulo Gouveia (PSDB/PB). O Relator Setorial apresentou síntese do Relatório. A discussão foi iniciada assim como
o prazo para apresentação de destaques. Discutiram a matéria os Deputados Devanir Ribeiro, Rogério Marinho, Colbert
Martins, Guilherme Campos, o Senador Tião Viana, o Deputado Raimundo Gomes de Matos, Wilson Santiago,
Wellington Roberto e Zé Gerardo. O Relator Setorial respondeu aos questionamentos dos parlamentares. A seguir, o
Presidente anunciou a presença da Senadora Serys Slhessarenko, recentemente designada Relatora-Geral do Projeto
de Lei nº 59/2010-CN. O Presidente encerrou a discussão e o prazo para apresentação de destaques. O Comitê de
Admissibilidade de Emendas – CAE, já havia se manifestado quanto à admissibilidade das emendas individuais e
coletivas apresentadas, conforme Relatório aprovado na 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 7 de dezembro. Em
votação, o Relatório Setorial foi aprovado por unanimidade na representação da Câmara dos Deputados e, com voto
contrário do Senador Tião Viana, na representação do Senado Federal, ressalvados os destaques e as obras com
indícios de irregularidades graves. Nos termos do art. 70 inciso II da Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº
3/2008-CN, as obras com indícios de irregularidades graves foram aprovadas por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. - Apreciação dos 39 destaques. 1) Proposta do Presidente para votação
em globo dos destaques, por tipo de voto do relator setorial. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade na
representação da Câmara dos Deputados e, com voto contrário do Senador Tião Viana, na representação do Senado
Federal. 2) Destaque com voto do relator setorial pela aprovação integral: 10, do Deputado Eduardo Gomes, à emenda
20450014, do Senador João Ribeiro (remanejamento de valores entre emendas do mesmo autor). 3) Destaques com
voto do relator setorial pela rejeição: 1 ao 9, e de 11 ao 39. Em votação, os destaques foram rejeitados na
representação da Câmara dos Deputados. Não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o
estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. Área Temática I – Infraestrutura. Relator Setorial: Deputado
Leonardo Quintão (PMDB/MG).  O Relator apresentou resumo do Relatório. A discussão foi iniciada assim como o
prazo para apresentação de destaques. Discutiram a matéria os Deputados Devanir Ribeiro, Senador Tião Viana,
Deputados Colbert Martins, Luciano Castro, Lídice da Mata, Guilherme  Campos, Zé Gerardo, Wilson Santiago e
Wellington Roberto. O Comitê de Admissibilidade de Emendas -  CAE, já havia se manifestado quanto à admissibilidade
das emendas individuais e coletivas apresentadas, conforme Relatório aprovado na 10ª Reunião Extraordinária,
realizada em 7 de dezembro. Nos termos do parágrafo único do art. 25 da Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº
3/2008-CN, o Presidente solicitou autorização do Plenário para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade
de Emendas com relação às emendas de relator, que foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. O Presidente encerrou a discussão e o prazo para apresentação de destaques.
Em votação, o Relatório Setorial foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, ressalvados os destaques. Apreciação dos 36 destaques: 1) Proposta do Presidente para votação em
globo dos destaques, por tipo de voto do relator setorial. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade na
representação da Câmara dos Deputados e na representação do Senado Federal. 2) Destaque com voto do relator
setorial pela aprovação: Destaque 35, do Deputado Devanir Ribeiro, à emenda 71250014 da Bancada de São Paulo
(remanejar o valor total do GND 3 para o GND 4). Em votação, o destaque foi aprovado por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  3) Destaques com voto do relator setorial pela
rejeição: 1 a 9, e de 11 a 39. Em votação em bloco, os destaques foram rejeitados na representação da Câmara dos
Deputados. Não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º do art. 43 do
Regimento Comum. – Apreciação do requerimento para inclusão na pauta do Relatório apresentado pelo Comitê de
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Avaliação da Receita – CAR, sobre a atualização da Receita, nos termos do  § 2º do art. 30 da Resolução nº 1/2006-
CN, alterada pela Resolução nº 3/2008-CN, apresentado à Proposta Orçamentária para 2011, de autoria do Deputado
Bruno Araújo. Em votação, o requerimento de inclusão foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. EXTRAPAUTA. Apreciação do Relatório apresentado pelo Comitê de
Avaliação da Receita – CAR, sobre a atualização da Receita, nos termos do § 2º do art. 30 da Resolução nº 1/2006-
CN, alterada pela Resolução nº 3/2008-CN,  apresentado à Proposta Orçamentária para 2011 - Projeto de Lei nº 59 de
2010-CN, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2011”. Autor: Comitê de
Avaliação da Receita. Coordenador: Deputado Bruno Araújo (PSDB/PE). O Coordenador apresentou o Relatório. O
Presidente anunciou o início da discussão e o prazo para apresentação de destaques. Discutiram a matéria os
Deputados Gilmar Machado, Virgílio Guimarães, Wilson Santiago, Rogério Marinho, Edmilson Valentim, Guilherme
Campos, Raimundo Gomes de Matos, Rômulo Gouveia e Alex Canziani. O Deputado Gilmar Machado reportou-se à
Relatora-Geral, Senadora Serys Slhessarenko (PT/MT), e solicitou que fosse realizada reunião com o Colegiado de
Líderes na Comissão para entendimentos e repassar as informações ao Colegiado de Coordenadores de Bancadas
Estaduais. Em resposta, o Presidente informou que tão logo os trabalhos fossem suspensos, seria realizada reunião
com o Colegiado de Líderes e a Relatora-Geral, e, no dia seguinte, às onze horas, reunião dos dois Colegiados. O
Coordenador respondeu aos debatedores e apresentou considerações e agradecimentos. A seguir, o Presidente
encerrou a discussão e prazo para apresentação de destaques. Em votação, o Relatório sobre atualização da Receita
foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Requerimento
para inclusão na pauta da Proposta de Alteração nº 1/2010 ao Parecer Preliminar referente o PLN 59/2010 (PLOA
2011), de autoria do Deputado Gilmar Machado (PT-MG). Em votação, o requerimento de inclusão foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. EXTRAPAUTA. Apreciação da
Proposta de Alteração nº 1/2010 ao Parecer Preliminar referente ao PLN 59/2010 (PLOA 2011), que dispõe: 1.
Seção IV. Das Emendas de Relator. Dê a seguinte redação ao item 17.1.15. -17.1.15. a operacionalização do fundo
instituído pela LC nº. 137, de 26 de agosto de 2010, bem como dos fundos instituídos no artigo 8º da Lei nº 12.087, de
11 de novembro de 2009, com base no que preceitua o inciso I do § 1º do referido artigo, e do fundo previsto na Lei
9.096, de 19 de setembro de 1995 e suas alterações.  Relatora-Geral: Senadora Serys Slhessarenko. A Relatora-Geral
apresentou a Proposta. O Presidente anunciou o início da discussão e o prazo para apresentação de destaques. O
Deputado Wilson Santiago discutiu o assunto. Em votação, a Proposta foi aprovada por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Às vinte horas e quarenta e nove minutos, o
Presidente comunicou o cancelamento da reunião extraordinária marcada para o dia quatorze de dezembro. Antes de
suspender, informou a continuação dos trabalhos para as quatorze horas daquele dia. Às dezesseis horas e trinta e
cinco minutos do dia quatorze de dezembro, os trabalhos foram reiniciados. O Presidente informou que havia sido feito
acordo com o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão e o Colegiado dos
Coordenadores de Bancadas Estaduais com a Relatora-Geral para conclusão das planilhas com os valores das
Bancadas Estaduais a serem entregues na Secretaria da Comissão até as doze horas do dia seguinte. O Deputado
Bruno Araújo cumprimentou o Presidente pela condução da reunião com os Colegiados. Às dezesseis horas e trinta e
oito minutos, a reunião foi suspensa e marcada a sua continuação para o dia seguinte, às quinze horas. Às quinze
horas e trinta e um minutos do dia quinze de dezembro, a reunião foi reiniciada. O Presidente comunicou que não havia
acordo para apreciação das matérias da pauta e, por esse motivo, a reunião seria suspensa. Convocou a continuação
dos trabalhos para o dia vinte de dezembro, às dezoito horas e, ainda, reuniões extraordinárias nos dias vinte e um e
vinte e dois do mesmo mês, às dez, às quatorze, às dezoito e às vinte horas. Às dezenove horas e dez minutos do dia
vinte de dezembro, a reunião foi reiniciada. O Presidente anunciou que conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária,
realizada em 17 de abril de 2008, ficou dispensada leitura dos expediente e 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. Prosseguimento da apreciação das PAUTAS 23 e 24. O Presidente comunicou que havia
acordo, após reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias para leitura e início do debate,
inclusive com abertura de prazo para destaques, do Relatório Final apresentado ao Projeto de Lei nº 59/2010-CN
(PLOA 2011). Também fazia parte do acordo a suspensão da discussão e apresentação de destaques, e reabertura  no
dia seguinte, das onze às quatorze horas, com a retomada da  discussão e do prazo para apresentação de destaques.
A reunião seria suspensa e reaberta às 17 horas para votação do Relatório Final. Requerimento para inclusão na pauta
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do Relatório Final apresentado ao Projeto de Lei nº 59/2010-CN. (Projeto de Lei Orçamentária  para 2011), de autoria
da Senadora Serys Slhessarenko (PT/MT). Não houve debate. Em votação, o requerimento foi aprovado por
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. EXTRAPAUTA. Apreciação do
Relatório Final apresentado ao Projeto de Lei nº 59/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do
artigo 61 da Constituição Federal, o texto do projeto de Lei que "Estima a receita e fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 2011". (Projeto de Lei Orçamentária  para 2011). Relatora-Geral: Senadora Serys Slhessarenko
(PT/MT). A Relatora-Geral apresentou resumo do Relatório Final, ERRATA 1 e ERRATA 1 alterada. Foram
apresentadas 10.040 emendas. Voto: favorável nos termos do Substitutivo apresentado. Discutiram a matéria os
Deputados Rogério Marinho, Raimundo Gomes de Matos e Luiz Carreira. Às vinte horas e cinco minutos, o Presidente
encerrou as inscrições para debate e suspendeu o prazo para apresentação de destaques. Em consonância com os
procedimentos acordados na reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias da Comissão
ocorrida naquele data, o Presidente suspendeu os trabalhos e convocou a continuação para o dia seguinte, às onze
horas. Às onze horas e trinta e oito minutos do dia vinte e um de dezembro, a reunião foi reiniciada. O Presidente
anunciou a retomada da discussão do Relatório Final, Errata 1 e Errata 1 alterada apresentados ao Projeto de Lei
nº9/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, o texto do
projeto de Lei que "Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2011". (Projeto de Lei
Orçamentária  para 2011). Relatora-Geral: Senadora Serys Slhessarenko (PT/MT). O Presidente declarou iniciados a
discussão e o prazo para apresentação de destaques.  Discutiram a matéria os Deputados Gilmar Machado, Colbert
Martins, José Rocha, Geraldo Rezende, Nárcio Rodrigues, Raimundo Gomes de Matos, Júlio César, Zé Gerardo, Paulo
Pereira da Silva, Rogério Marinho, Alex Canzinani, Eduardo Gomes, Zé Geraldo, Eduardo Sciarra, Marcelo Castro,
Fernando Chiarelli, Rômulo Gouveia, Arnaldo Jardim, Benedito de Lira, Wilson Santiago, José Guimarães, Fátima
Bezerra, Luiz Bittencourt, Leonardo Quintão,  Ângela Amin e Edmilson Valentim e a Senadora Lúcia Vânia. Às treze
horas e quarenta e três minutos, o Presidente suspendeu os trabalhos para que os pleitos dos parlamentares fossem
examinados. Antes, convocou a continuação da reunião para as dezessete horas do mesmo dia. Às dezoito horas e
cinquenta e seis minutos do mesmo dia, a reunião foi reiniciada. Fez uso da palavra o Deputado Gilmar Machado para
sugerir o encaminhamento do Projeto de Lei nº 86/2010-CN (alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011)
ao Plenário do Congresso Nacional para apreciação. O Presidente anunciou a retomada da discussão do Relatório
Final, Errata 1 e Errata 1 alterada apresentados ao Projeto de Lei nº 59/2010-CN. Falaram, ainda, os Deputados
Arnaldo Jardim, José Guimarães e Rogério Marinho. A discussão foi reiniciada assim como o prazo para apresentação
de destaques. A Relatora-Geral anunciou a existência do Adendo 2 que substituirá a Errata I Alterada. Fizeram uso da
palavra os Deputados Otávio Leite, Colbert Martins e Gilmar Machado. O Presidente suspendeu os trabalhos por quinze
minutos para aguardar a distribuição da cópia do Adendo 2. Às dezenove horas e quarenta e nove minutos, a reunião
foi retomada. O Presidente passou a palavra à Relatora-Geral para leitura dos Adendos 1 e 2 e da Errata II. Discutiram
a matéria os Deputados Arnaldo Jardim, Rogério Marinho, Eduardo Sciarra e José Guimarães. O Presidente consultou
o Plenário sobre a votação da solicitação de ajuste de correção proposto pelas Bancada do Paraná, representado pelo
Deputado Eduardo Sciarra (DEM-PR); Bancada do Ceará, representada pelo Deputado José Guimarães (PT-CE); e
Bancada do Maranhão, representada pelo Deputado Pedro Fernandes (PTB-MA), e obteve consentimento.
Manifestaram apoio à proposta os Deputados Milton Monti, José Guimarães e Zé Gerardo. 1-) Emenda nº 71170011, da
Bancada do Paraná, onde se lê: Construção de Trecho Rodoviário – Trecho KM 139,679 – km 147,800 (Linha Verde
Sul) – na BR – 476 – No Estado do Paraná, leia-se: Adequação. Autor da solicitação: Deputado Eduardo Sciarra. O
autor apresentou a proposta. O Deputado Pedro Fernandes discutiu o assunto. Em votação, a proposta foi aprovada
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2-) Emenda nº 71110003, da
Bancada do Maranhão, onde se lê: Bairro de São Cristovão, leia-se: Bairro de São Francisco. Autor da solicitação:
Deputado Pedro Fernandes. Não houve debate. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3-) Emenda nº 71070017, da Bancada do Ceará,
onde se lê: Requalificação da Praia de Iracema – Fortaleza - CE, leia-se: Requalificação da Praia da Avenida Beira-
Mar – Fortaleza - CE. Autor da solicitação: Deputado José Guimarães. Não houve debate. Em votação, a proposta foi
aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado Virgílio
Guimarães reiterou pedido à Relatora-Geral no sentido de alterar a Emenda 71140020, que informou ter sido atendido e
que fará parte da ERRATA. 4-) Remanejamento das dotações orçamentárias destinadas à Bancada Federal do Ceará
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para inclusão da emenda de relator, destinada à “Conclusão Final do Hospital Regional de Itapipoca – CE”, GND “4”
mod “50” valor R$11.000.000,00 (onze milhões de reais). Os valores para o atendimento da emenda serão cancelados
a seguir: Emenda 71070002, R$1.000.000,00; Emenda 71070003, R$3.000.000,00; Emenda 71070005,
R$3.000.000,00; Emenda 71070013, R$2.000.000,00; Emenda 71070017, R$2.000.000,00. Autor da solicitação:
Deputado José Guimarães. Não houve debate. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Relatora-Geral informou que vai fazer parte do
Adendo 3. O Presidente anunciou a  retomada da discussão do Relatório Final, dos Adendos 1 e 2 e da Errata II
apresentados ao Projeto de Lei nº 59/2010-CN. Discutiram a matéria os Deputados Jaime Martins, Rogério Marinho,
Pedro Fernandes, Ângela Amin e Luiz Bittencourt. O Presidente encerrou a discussão e o  prazo para apresentação de
destaques. Foram apresentados 313 destaques, cuja apreciação foi adiada. O Deputado Rogério Marinho pediu a
retirada dos destaques nºs 303 e 304. O Deputado Gilmar Machado solicitou ao Presidente prazo para tentar
entendimentos com os parlamentares da Oposição e obteve consentimento. Nos termos do parágrafo único do art. 25
da Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº 3/2008-CN, o Presidente solicitou autorização do Plenário para
dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas com relação às emendas da Relatora-Geral. Em
votação, a proposta foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Foi apresentada a Contestação nº 1/2010-CMO, referente ao voto de indeferimento da alteração solicitada
para a emenda nº 71030001, de autoria da Bancada de Alagoas, nos termos do art. 148, da Resolução nº 1/2006-CN,
alterada pela Resolução nº 3/2008-CN. Autor: Deputado Pedro Fernandes (PT-MA). Submetida a debate, não houve
parlamentar inscrito para discutir a Contestação. O Presidente declarou não ter como acatar a Contestação, por
questões regimentais, decidindo por seu indeferimento, cabendo ao autor recorrer da decisão ao Plenário. Foi
apresentado Recurso contra a decisão do Presidente. Autor: Deputado Francisco Tenório (PNM-AL). Em votação, o
Recurso foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A
emenda nº 71030001, de autoria da Bancada de Alagoas, passou a ter a seguinte redação: Unidade Orçamentária:
Ministério da Integração Nacional. Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrada. Subtítulo:
Chã Preta – AL. O Presidente suspendeu os trabalhos por quinze minutos. Às vinte e duas horas e três minutos a
reunião foi reiniciada. Fez uso da palavra o Deputado Gilmar Machado para esclarecer que, em função de algumas
divergências acerca das obras do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC, não foi possível chegar a consenso com
os representantes das Lideranças Partidárias da Oposição para votação do Relatório Final ao Projeto de Lei nº
59/2010-CN. Falaram, ainda, sobre o assunto, os Deputados Luiz Carreira e Rogério Marinho. Em virtude da falta de
acordo para votação da matéria, o Presidente suspendeu a reunião às vinte e duas horas e quatorze minutos, e
convocou a continuação para o dia seguinte às nove horas. Às onze horas e oito minutos do dia vinte e dois de
dezembro, a reunião foi reiniciada. O Presidente anunciou a  retomada da apreciação do Relatório Final, dos Adendos
e Erratas. A Relatora-Geral apresentou o Adendo 3. Fizeram uso da palavra para comentar o assunto os Deputados
Virgílio Guimarães, Zé Gerardo e José Guimarães. A seguir, o Presidente submeteu à votação o Relatório Final,
Errata I e II Alterada, Adendos 1, 2 e 3, que foram aprovados contra os votos dos Deputados Rogério Marinho, Bruno
Araújo, Eduardo Gomes, Eduardo Sciarra e Raimundo Gomes de Matos na representação da Câmara dos Deputados
e, por unanimidade, na representação do Senado Federal, ressalvados os destaques. Nos termos do art. 70 inciso II da
Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº 3/2008-CN, as obras com indícios de irregularidades graves foram
aprovadas com votos contrários dos Deputados Rogério Marinho e Raimundo Gomes de Matos na representação da
Câmara dos Deputados e, por unanimidade, na representação do Senado Federal. - Apreciação dos 313 destaques
apresentados: 1) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de voto da Relatora-Geral,
ressalvados os solicitados para votação separadamente de autoria dos Deputados Rogério Marinho (PSDB-RN),
Eduardo Sciarra (DEM-PR) e do Subcoordenador da Bancada da Bahia, Deputado Claudio Cajado (DEM-BA). Em
votação, a proposta foi aprovada com voto contrário dos Deputados Rogério Marinho, Bruno Araújo e Raimundo
Gomes de Matos na representação da Câmara dos Deputados e, por unanimidade, na representação do Senado
Federal. 2) Destaques solicitados para votação separadamente:  2.1) 300, do Deputado Rogério Marinho. Voto da
Relatora-Geral: pela rejeição. O autor apresentou o destaque. Falaram, ainda, sobre a matéria os Deputados Gilmar
Machado e Luiz Carreira. Em votação, o destaque foi rejeitado com voto contrário dos Deputados Eduardo Sciarra,
Luiz Carreira, Raimundo Gomes de Matos e Rogério Marinho. Não foi apreciado na representação do Senado Federal,
conforme estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 2.2) 313, do Deputado Eduardo Sciarra. Voto da
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Relatora-Geral: pela aprovação. Em votação, o destaque foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2.3) 311, do Subcoordenador da Bancada da Bahia, Deputado Claudio
Cajado, solicitado para votação separadamente pelo Deputado Luiz Carreira. Voto da Relatora-Geral: pela aprovação
parcial no valor de R$ 5.000.000,00. Em votação, o destaque foi aprovado por unanimidade nas representações da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3) Destaques com voto da Relatora-Geral pela rejeição, exceto os
solicitados para votação separadamente e os incluídos no Adendo 3: de 1 a 299, de 301 a 310 e 312. Em votação, os
destaques foram rejeitados com voto contrário do Deputado Rogério Marinho na representação da Câmara dos
Deputados. Não foram apreciados na representação do Senado Federal, conforme estabelecido no § 1º do art. 43 do
Regimento Comum. Concluída a votação das matérias objeto de acordo, o Presidente agradeceu o empenho de todos
os parlamentares presentes, parabenizou a Relatora-Geral e todo o corpo técnico das duas Casas do Congresso
Nacional. Fizeram uso da palavra para as considerações finais e agradecimentos os Deputados Zé Gerardo, Bruno
Araújo, José Guimarães, Colbert Martins, Virgílio Guimarães, Eduardo Sciarra, Luiz Bittencourt, Rogério Marinho, Zé
Geraldo, Leonardo Quintão, Benedito de Lira, Gilmar Machado, Luiz Carreira, Marcelo Castro, Luciano Castro,
Fernando Chiarelli, Raimundo Gomes de Matos e o Senador Gilberto Goellner. A Relatora-Geral teceu seus
comentários finais. Tendo em vista a inexistência de acordo, as seguintes matérias constantes da Pauta 24 não foram
apreciadas: 1 - 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.  2 – 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. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: concluída a apreciação das
matérias, o Presidente encerrou a reunião no dia vinte e dois de dezembro do ano em curso, às doze horas e cinquenta
e seis minutos. 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. xxxxxxx


