
CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Há número regimental para abertura dos trabalhos.
Declaro iniciada a 7ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 21, de 2010.
Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalhos.
Há quorum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e na do Senado Federal.
Ordem do Dia.
Pauta nº 21, alterada.
Relatório preliminar com emendas apresentado ao Projeto de Lei nº 38, de 2010, do Congresso

Nacional, 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.

O Relator é o Deputado Colbert Martins.
O relatório foi aprovado na data de ontem. Porém, deixou de ser apreciada a errata apresentada pelo

Relator.
O Relator está com a palavra para a leitura da errata. (Pausa.)
A Presidência vai suspender a reunião pelo prazo de 5 minutos, a fim de que haja tempo suficiente para

que o Relator possa dar explicações sobre a errata.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 7ª reunião ordinária da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes da Pauta nº 21, de 2010.

Em concordância com o Líder do Governo e o Plenário, vou suspender novamente a reunião por um
prazo maior, até às 18 horas, para que a Presidência, fazendo contatos, possa chegar a algum texto que seja de
consenso, em relação, ainda, à questão do PPA.

Convido o Relator Colbert Martins, o Deputado Rogério Marinho e os demais Parlamentares para
participar da elaboração de um texto que possa ser aprovado ainda hoje.

Está suspensa a presente reunião.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 7ª reunião ordinária da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes da Pauta nº 21, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalho.
A Presidência havia suspendido a reunião até as 18 horas. Conseguimos produzir um acordo. Indago

ao Plenário se, com o texto pronto e o entendimento feito, podemos proceder à votação. Evidentemente, ainda
não são nem 17 horas. A reunião foi suspensa até as 18 horas para que houvesse tempo de se chegar a um
entendimento. Como ele foi produzido num tempo menor, quero, com a concordância do Plenário, proceder à
votação. Correto?

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - De minha parte...
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Concordamos, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Então, com a concordância de V.Exas., vamos à

votação.
Ordem do Dia.
Pauta nº 21, alterada. Relatório preliminar com emendas apresentado ao Projeto de Lei nº 38, de 2010,

do Congresso Nacional, 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.
 O Relator é o Deputado Colbert Martins. O relatório foi aprovado na data de ontem. Porém, deixou de
ser apreciada a errata apresentada pelo Relator.

O Relator está com a palavra para a leitura da errata.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, passo a ler a errata. Vai ser excluído,

portanto, o item 1.3.
Excluído o item 1.3, o que vai constar do substitutivo é o seguinte:

“No caso de inclusão de ações orçamentárias para 2011 decorrentes
de emendas coletivas, ao assumirem a condição de grande vulto, estas
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ações poderão constar de anexo específico da Lei Orçamentária do próximo
ano, de modo a promover as inclusões de ações orçamentárias no PPA
2008-2011.

Dessa forma, o detalhamento das ações viabilizará a devida
compatibilidade entre os instrumentos de planejamento e a agilidade na
apreciação legislativa do Projeto de Lei Orçamentária de 2011.”

Esse é o novo texto, Sr. Presidente, que substitui o item 1.3.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a errata está em votação na representação da Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado Federal. Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Agradeço-lhe, Sr. Presidente.
Preferi não discutir para que não houvesse a possibilidade de, caso se iniciasse a Ordem do Dia,

termos de interromper a votação. Mas, feita a votação, quero registrar o empenho de V.Exa., Deputado
Waldemir Moka, Presidente da nossa Comissão, de encontrar entre nós, o Governo, representado pelo
Deputado Gilmar Machado, o Deputado Eduardo Sciarra, que representa o DEM, e o Relator um consenso que
preserva a condição e as prerrogativas do nosso Legislativo, no sentido de apontar, no Orçamento do ano
subsequente, investimentos importantes para os vários Estados do País, sem que, dessa maneira, possamos
desfigurar o Orçamento. Era esse o temor, o receio do Governo, expresso aqui pelo Líder Gilmar Machado.

Então, quero elogiar a mediação de V.Exa. e a generosidade dos nossos pares; do Governo,
representado pelo Deputado Gilmar Machado; do Deputado Eduardo Sciarra, nosso companheiro dos
Democratas; e do ilustre Relator, Deputado Colbert Martins, que fez um excelente trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero agradecer a V.Exa. por ter tido a

tranquilidade necessária no momento — é por isso que está presidindo a Comissão —, ao lado de um ex-
Presidente nosso, que também fez uma grande trabalho nesta Comissão.

Agradeço-lhes a possibilidade de buscarmos o entendimento. Ele era importante para que, de fato, o
Orçamento caminhe e nós possamos cumprir todos os prazos.

Essa nova formulação foi produzida pelo Deputado Rogério Marinho, pelo Deputado Eduardo Sciarra,
conjuntamente com o nosso Relator, Deputado Colbert Martins. E nós tivemos concordância, demonstrando que
queremos dialogar. Também acolhemos sugestões.

O que nós queríamos preservar era que não teríamos o nosso Orçamento de 2011 desfigurado, mas
logicamente não queremos tirar nenhuma prerrogativa dos Parlamentares de poderem apresentar aqui suas
emendas, desde que elas realmente tenham espírito coletivo e, acima de tudo, se preocupem com obras
estruturantes nos Estados.

Quero agradecer a colaboração ao nosso Relator, ao Deputado Rogério Marinho, ao Deputado Eduardo
Sciarra, que nos ajudaram e foram os responsáveis por essa elaboração, que tem a concordância do Governo,
para que possamos preservar os nossos trabalhos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Relator Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também faço coro

com os agradecimentos e com a compreensão do Deputado Eduardo Sciarra e do Deputado Rogério Marinho,
que participaram dessa discussão.

Sr. Presidente, esse foi um projeto discutido com V.Exa., com o Deputado Gilmar Machado e com o
Senador Gim Argello.

As modificações foram feitas com o auxílio da Assessoria Técnica e, repito, com o conhecimento de
V.Exa. Discutimos pessoalmente com o Senador Gim Argello e com o Deputado Gilmar Machado — e eu,
conjuntamente.
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Portanto, estamos fazendo modificações, sim. Na política estamos aptos a fazer modificações. Agora,
tivemos a oportunidade de realizar um trabalho absolutamente limpo, transparente, com todas essas figuras que
aqui participaram.

Registro os meus agradecimentos. Esperamos a aprovação do PPA.
Sr. Presidente, indago se vai haver alguma mudança de prazo, em decorrência dessa nova aprovação

que tem de ser feita no Senado. Senão, no dia 9 de dezembro estaremos aqui para a votação da peça.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quero apenas dizer que houve uma única alteração.

O prazo de emendas era de 24 a 30. Como estamos votando hoje, ele será de 25 a 30. O resto do cronograma
será mantido, com a aquiescência do Plenário, para não alterá-lo. E mais: dificilmente teremos novas emendas.

Quero agradecer, de forma especial, a Consultoria da Câmara dos Deputados, na pessoa do Consultor
Ricardo Volpe, que, com a assessoria do Deputado Rogério Marinho, foi capaz de produzir a tempo um texto
que, no nosso entendimento, foi o melhor. Seguramente, é o melhor para o País também. Acho que é o que
busca esta Comissão.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Faço minhas as palavras de V.Exa., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em virtude da falta de acordo para votação das

demais matérias, encerrarei os trabalhos, antes convocando as seguintes reuniões a serem realizadas neste
plenário: reunião extraordinária no dia 30 de novembro, terça-feira, às 14 horas, e reunião ordinária no dia 1º de
dezembro, quarta-feira, às 14h30min, sem prejuízo das audiências públicas do comitê de obras irregulares.
Aliás, teremos a primeira audiência pública amanhã, às 10 horas, neste plenário.

Mais uma vez, informo que houve uma inversão. O COI esteve reunido há mais de 15 dias, fazendo um
entendimento técnico. E amanhã será colocado aqui o produto desse trabalho, numa audiência pública, a partir
das 10 horas.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.


