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O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Muito boa tarde a todos os Srs. e Sras. Parlamentares, 
assessores e profissionais da imprensa. São 14h56min. Graças a Deus, há quorum no Senado e na Câmara. 
(Riso.) 

Há número regimental para a abertura dos trabalhos. 
Declaro iniciada a 12ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes nas Pautas 8, alterada, 9, 10, 11 e 12 de 2011. 
Informo que os avulsos das matérias encontram-se sobre a mesa. 
Peço silêncio. 
Há quorum para deliberação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 
Havendo concordância... 
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Questão de ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O Deputado Danilo Forte está com a palavra. 
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu só queria dar um informe à Comissão. Hoje nós reunimos o 

Comitê de Admissibilidade de Emendas, na forma regimental, para fazer uma avaliação das emendas à LDO, e 
na reunião do Comitê de Admissibilidade nós contamos com a boa aceitação do Relator da LDO, Deputado 
Márcio Reinaldo Moreira, que quero aqui parabenizar. Com muita paciência, em mais de 2 horas conosco, o 
Deputado Márcio discutiu todos os pontos levantados pelo Comitê de Admissibilidade. Todos os Deputados 
Federais do Comitê estavam presentes. Estavam ausentes só os Senadores, que não puderam estar presentes, 
dois por motivo de saúde. O Senador Cyro foi operado e justificou a sua ausência. Ficou só um ponto pendente, 
que tem relação exatamente com o artigo que trata sobre a questão da mediana da tabela SINAPI e da tabela 
SICRO, tanto dos orçamentos relativos a edificações quanto aos referentes a estradas. 

Então, parabenizo o nosso Relator, Deputado Márcio Reinaldo, que aceitou todas as demandas do 
Comitê de Admissibilidade. Cumprimos o nosso ritual processual de encaminhar já a admissibilidade da prévia 
do relatório da LDO. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Comunicação oferecida pelo Sr. Deputado Danilo Forte, 

Coordenador do Comitê de Admissibilidade de Emendas. 
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata. 
A SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA - Sr. Presidente, em função da extensa pauta que nós temos 

hoje, toda da maior importância, eu gostaria de solicitar a V.Exa. e aos nossos pares que déssemos uma 
atenção especial, fazendo uma inversão de pauta, ao PL 6/11, que abre crédito adicional para o Ministério da 
Educação. Esse projeto merece a urgência de ser considerado em primeiro lugar por esta Comissão, diante de 
toda a importância que tem a educação. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos fazer isso, Senadora Lídice, quando entrarmos 
na Ordem do Dia. Farei isso assim que for iniciada a Ordem do Dia, havendo concordância dos Srs. Líderes. 

A SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA - Obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Havendo concordância do Plenário, no quesito 

apreciação das atas, proponho a dispensa da leitura das atas, por terem sido distribuídas antecipadamente... 
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Não há concordância, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Não há concordância com a dispensa da leitura das 

atas. 
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - De acordo com o art. 63 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, solicitamos a leitura da ata, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - São nove leituras. 

 Peço ao Senador Walter Pinheiro que inicie o processo de leitura, na forma do art. 63 mencionado. 
 Solicito à secretaria legislativa que disponibilize as atas para o Senador Walter Pinheiro, que tem a 
palavra. (Pausa.) 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Ata da sexta reunião ordinária, da 1ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 54ª Legislatura, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, realizada nos 
dias 24 e 25 de maio de 2011. 

Aos vinte e quatro e vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, foi convocada 
ordinariamente a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com o objetivo de apreciar 
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matérias constantes (ininteligível). Foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares: Ademir 
Camilo, André Vargas, (ininteligível), Arlindo Chinaglia, Claudio Cajado, Dilceu Sperafico, (ininteligível), José 
Priante, Luciana Santos; - Senadores titulares: (ininteligível), Cyro Miranda, Francisco Dornelles, Gleisi 
Hoffmann, João Vicente Claudino, Vital do Rêgo; - Deputados suplentes: Alex Canziani; - Senador suplentes: 
Lídice da Mata. Foi registrada a ausência dos membros titulares: - Deputados: Jorge Pinheiro, Marçal Filho, 
Rogério Marinho; - Senadores: Jayme Campos, Magno Malta, Ricardo Ferraço e Sérgio Petecão. Foi registrado 
o comparecimento do Parlamentar não integrante da Comissão. Abertura: às quatorze horas e cinquenta e nove 
minutos, 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. Expediente: conforme decidido na 4ª reunião 
extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, ficou dispensada a 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, (ininteligível). Ordem do Dia: Pautas 5 e 6. O Presidente concedeu a 
palavra ao Deputado Claudio Cajado, que propôs a inversão de pauta, com vistas à apreciação de requerimento. 
Foram lidos os Requerimentos nº 12, de 2011, da CMO, e também o relatório preliminar com emendas 
apresentadas ao Projeto de Lei nº 2, de 2011, da CMO, o Aviso 17/2008, o Aviso 41/2008, o Aviso 5/2009, o 
Aviso 24/2008, o Ofício nº 6/2008, o Ofício nº 3/2008, o Ofício nº 4/2008, o Ofício nº 5/2008, o Ofício nº 7/2008, o 
Ofício nº 8/2008, o Ofício nº 9/2008, o Ofício nº 11/2008, o Ofício nº 10/2008, o Aviso nº 9/2008, o Aviso nº 
39/2008, o Aviso nº 09/2009, o Aviso nº 19/2009, o Aviso nº 32/2010, o Aviso nº 2/2011, e o Requerimento nº 
13/2011. Encerramento: em virtude do início da Ordem do Dia no plenário da Câmara dos Deputados, observado 
o disposto no art. 46, § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Presidente Vital do Rêgo 
encerrou a reunião. Antes, convocou reunião ordinária para o dia 31 de maio. Os trabalhos foram gravados e, 
após (ininteligível), esta ata. Senador Vital do Rêgo. Presidente. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Sr. Presidente, Sr. Senador, é claro que temos de ser céleres, 
mas, como está sendo gravada a reunião para que depois sejam elaboradas as notas taquigráficas, que podem 
ser requisitadas a posteriori, solicito que a leitura seja um pouco menos dinâmica. Não exigimos que seja ipsis 
litteris, mas que não seja de ruma, como costumamos falar na nossa Paraíba — lê uma e pula duas.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - De acordo com o pedido do Deputado Efraim Filho, o 
Senador Walter Pinheiro está fazendo um esforço para ler, mas há necessidade de uma comunhão de esforços, 
principalmente quanto ao silêncio daqueles que devem escutar a extensa leitura do Senador Walter Pinheiro. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Agradeço. 
 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Extensa e importante leitura. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Peço a atenção dos Srs. Parlamentares à leitura de 
S.Exa. 

O Senador está com a palavra. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Ata da sétima reunião ordinária, da 1ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 54ª Legislatura, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, realizada nos 
dias 31 de maio e 1º de junho de 2011. 

Aos trinta e um dias do mês de maio e ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e onze, foi 
convocada ordinariamente a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com o objetivo de 
apreciar matérias constantes das Pautas nºs 5, 6 e 7. Foi registrado o comparecimento dos membros: - 
Deputados titulares, conforme listados; - Senadores titulares: também listados nesta ata; dos Deputados 
suplentes; dos Senadores suplentes. Foi registrada a ausência dos membros titulares: - Deputados: André 
Zacharow, Claudio Cajado e José Priante; - Senadores: Ricardo Ferraço e (ininteligível). Foi registrado o 
comparecimento de Parlamentar não integrante da Comissão: Deputado Holanda Junior. Abertura: às quatorze 
horas e cinquenta e dois minutos, 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, 
Senador Vital do Rêgo, declarou iniciados os trabalhos. Avisos: o Presidente comunicou a realização de 
audiência pública com a presença do Sr. Jorge Hereda, convocada para o dia 1º, no Plenário 2. Na sequência, o 
Sr. Presidente deu validade ao Requerimento nº 11, de 2011, de autoria... tendo sido aprovado na 4ª reunião, 
realizada no dia 4 de maio. Expediente: conforme decidido na 4ª reunião extraordinária, realizada no dia 17 de 
abril de 2008, foi dispensada a leitura dos expedientes. O Presidente determinou ao Departamento de 
Taquigrafia a sua inclusão na Ordem do Dia, e foi encaminhado, pelo correio eletrônico, aos membros e 
Lideranças partidárias. Apreciou inicialmente o relatório preliminar de emendas apresentadas ao Projeto de Lei 
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nº 2, de 2011, constante do item 1 da Pauta 5. Sugeriu que a reunião da Comissão fosse suspensa, para dar 
continuidade à reunião do Colegiado de Líderes. Apoiada a solicitação dos Deputados Gilmar Machado, Rogério 
Marinho, André Vargas, Pedro Chaves, Roberto Britto, Vaz de Lima, Giroto, Nilton Capixaba e do Senador 
Walter Pinheiro. O requerimento solicita a convocação do Ministro-Chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, para 
explicar a evolução patrimonial dos seus bens. O assunto foi discutido. O Presidente solicitou que desse início à 
apreciação do item 1 da pauta. O Presidente reforçou a necessidade de apreciar o relatório preliminar 
apresentado ao Projeto de Lei nº 2, de 2011, por parte da Comissão Mista de Orçamento do Congresso 
Nacional. Ordem do Dia: apreciação do relatório preliminar com emendas apresentados ao Projeto de Lei nº 2, 
de 2011. Foi solicitada a retirada de pauta do Requerimento nº 15, de 2011, em que se solicita que o Secretário 
de Obras do Governo do Distrito Federal, o Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital — 
NOVACAP, o da Companhia Imobiliária de Brasília — TERRACAP e os representantes do Consórcio Brasília 
2014... Com o Requerimento nº 14, de 2011, solicita-se a constituição de grupo de trabalho para, em caráter 
preventivo, acompanhar e fiscalizar o planejamento, a execução e o cumprimento dos compromissos financeiros 
assumidos pelos órgãos da Administração Pública Federal com vistas à execução de investimentos necessários 
à realização da Copa do Mundo de 2014. Aviso nº 17: encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 
125 da Lei nº 11.514, de 13 de agosto (ininteligível), o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas da 
União. Aviso nº 41: encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo 
quadrimestre. Aviso nº 5, de 2009: encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento do art. 125 da Lei nº 
11.514, de 13 agosto de 2007, combinado com o art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028... Mensagem nº 24: encaminha 
ao Congresso Nacional, em cumprimento do art. 84... Mensagem nº 6. Mensagem nº 12: encaminha ao 
Congresso Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 101 (ininteligível), o Relatório das Contas do Senado 
Federal referente ao exercício de 2007. Ofício nº 3, de 2008: apresenta o Relatório de Contas Anual da Justiça 
Eleitoral. Ofício nº 4: encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas do 
Superior Tribunal de Justiça. Ofício nº 5: apresenta o Relatório, junto com o Aviso nº 13, de Prestação de Contas 
da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ofício nº 7: encaminha ao Congresso Nacional a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2008, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101. Ofício nº 8: remete o Relatório de 
Prestação de Contas do Conselho Nacional de Justiça relativo ao exercício de 2007. Ofício nº 9: encaminha 
relatório e orientações envolvendo a prestação de contas do Conselho e Justiça Federal de 1º e 2º graus 
referente ao exercício de 2007. Ofício nº 11: encaminha ao Congresso Nacional o Relatório das Contas do 
Supremo Tribunal Federal. Ofício nº 10, referente ao Ministério Público: apreciação adiada em virtude de 
ausência do Relator. Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 9. Também adiada a apreciação, em 
virtude da ausência do Relator. Aviso nº 39: Relatório de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre. Aviso nº 9, de 
2009: fundamenta acerca dos processos do TCU. Aviso nº 19: encaminha ao Congresso Nacional acórdão em 
favor do Deputado Nilton Capixaba. Apreciação do relatório preliminar de emendas apresentadas ao Projeto de 
Lei nº 2, de 2011, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Matéria também prejudicada por ausência do 
Relator na apreciação da Emenda nº 1 dos Deputados. Diversas emendas apresentadas. Requerimento nº 15, 
de 2011, que solicita ao Secretário de Obras do Governo do Distrito Federal e ao Presidente da NOVACAP, 
assim como também ao da TERRACAP... formados pelas empresas Andrade Gutierrez e Via Engenharia, 
informações sobre o Convênio nº 323, de 2009. Requerimento do Sr. Deputado Wellington Roberto, para o 
Requerimento nº 14, permitindo a votação do relatório preliminar antes da apreciação do próprio Requerimento 
nº 14, de 2011. Aviso nº 17/2008, Aviso nº 41/2008, Aviso nº 5/2009, Mensagem nº 24/2008, combinados com o 
Ofício nº 6/2008, Ofício nº 12/2008, Ofício nº 3/2008, Ofício nº 4/2008, Ofício nº 5/2008, Ofício nº 7/2008, Ofício 
nº 8/2008, Ofício nº 9/2008, Ofício nº 11/2008, Ofício nº 10/2008, Aviso nº 9/2008, Aviso nº 39/2008, Aviso nº 
9/2009 e Aviso nº 19/2009. Avisos nºs 32/2010, 33/2010, 32/2010 e 2/2011. Requerimento nº 12/2011, 
Requerimento nº 13/2011, além do Aviso nº 9/2011, associados ao Requerimento nº 14/2011, da CMO. 
Encerramento: em virtude do início da Ordem do Dia no Senado Federal, de acordo com o disposto no art. 107, 
inciso III, parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 46 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o 
Presidente encerrou a reunião às quatorze horas e cinquenta e seis minutos. Antes, convocou reunião ordinária 
para o dia sete de junho. Senador Vital do Rêgo. 
 Ata da primeira reunião de audiência pública, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª legislatura, da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, realizada em 1º de junho de 2011. 
 Às quinze horas e um minuto do dia primeiro de junho do ano de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos, com a presença do Sr. Jorge Hereda. A Mesa foi presidida pelo Senador Vital do 
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Rêgo. Deputados titulares, Senadores titulares, Deputados suplentes, Senadores suplentes. Feita a abertura, 
declarada iniciada a reunião, foi passada a palavra ao palestrante e depois aberta para que as intervenções 
fossem feitas pelas Sras. e Srs. Parlamentares. Encerramento: não havendo mais oradores inscritos, o 
Presidente agradeceu o comparecimento do Presidente da Caixa e de sua equipe técnica e declarou encerrada 
a reunião às dezesseis horas e quarenta e dois minutos. 

Ata da oitava reunião ordinária, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, convocada para 7 de junho de 2011. 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, foi convocada ordinariamente a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com o objetivo de apreciar as matérias constantes da 
pauta. Deputados titulares, Senadores titulares, Deputados suplentes, Senadores suplentes. Foi feita a abertura 
conforme estabelecido no art. 134 da Resolução nº 1. O Sr. Presidente declarou iniciados os trabalhos. Fizeram 
uso da palavra vários Sras. e Srs. Deputados. O Presidente sugeriu que o requerimento do Deputado Claudio 
Cajado prescindisse da presença da Autoridade Olímpica e (ininteligível) da reunião. Encerramento: em virtude 
da inexistência de quorum regimental para deliberação na representação do Senado, observado o disposto no 
Regimento Comum, o Presidente encerrou a reunião, antes convocando reunião ordinária para o dia quatorze de 
junho, às quatorze horas e trinta minutos. 
 Ata da primeira reunião de audiência pública, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura, da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, realizada em 1º de junho de 2011. 

Às quinze horas e um minuto do dia primeiro de junho de dois mil e onze, foi realizada reunião da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no Plenário 2. Deputados titulares, Senadores 
titulares, Deputados suplentes, Senadores suplentes. Deputados ausentes, Senadores ausentes. O Presidente 
iniciou a reunião e convidou as seguintes autoridades para compor a Mesa: o Presidente da Caixa Econômica, o 
Sr. Hereda, e o Superintendente Nacional de Repasses. Tendo sido depois aberta a palavra para os diversos 
Parlamentares inscritos, o Presidente encerrou a lista de inscrição para o debate. Fez-se uso da réplica. Não 
havendo mais oradores inscritos, o Presidente agradeceu o comparecimento do Presidente da Caixa e de sua 
equipe técnica e declarou encerrada a reunião. Para constar, Myrna Lopes, Secretária, lavrou a presente ata, 
que (ininteligível) assinada pelo Presidente e encaminhada para publicação no Diário do Congresso Nacional.  

Ata da nona reunião ordinária, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, convocada para 14 de junho de 2011. 

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e onze, foi convocada ordinariamente a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, como objetivo de apreciar as matérias constantes das Pautas 
nºs 8 e 9. Foi registrado o comparecimento dos Srs. Deputados e Srs. Senadores titulares, dos Deputados e 
Senadores suplentes e também a ausência de Deputados e Senadores. A reunião foi aberta às quatorze horas e 
cinquenta e nove minutos. Havendo número regimental, o Presidente leu os avisos, comunicou a realização de 
audiência pública. Considerou-se o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a disponibilidade financeira 
para pagamento dos convênios inclusos em Restos a Pagar, atendendo a requerimento de autoria do Deputado 
José Priante, aprovado na quarta reunião ordinária, realizada em maio de 2011. Em virtude da inexistência de 
quorum regimental para deliberação, os trabalhos foram finalizados às quinze horas. Esta ata será assinada pelo 
Presidente e encaminhada para publicação no Diário do Congresso Nacional. 
 Ata da segunda reunião de audiência pública, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54 Legislatura, da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, realizada em 15 de junho de 2011. 

Às quinze horas e dezessete minutos do dia quinze de junho de dois mil e onze, foi realizada reunião da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no Plenário 2, sob a presidência do Deputado 
Gilmar Machado, com a presença dos Srs. Deputados e Srs. Senadores titulares, dos Srs. Deputados e Srs. 
Senadores suplentes. Foram registrados nesta ata os Srs. Deputados e Srs. Senadores ausentes. O Presidente 
em exercício declarou iniciada a reunião e convidou as autoridades para compor a Mesa. Houve a presença do 
Sr. Arno Hugo Augustin Filho, Secretário do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. Logo depois, a palavra 
foi aberta para os debates. Não havendo mais oradores inscritos, o expositor respondeu os últimos 
questionamentos proferidos e concluiu a exposição, agradecendo aos presentes. O Presidente em exercício, 
Deputado Roberto Britto, agradeceu a presença do Sr. Arno Hugo Augustin Filho e de sua equipe técnica. Não 
havendo mais oradores inscritos, o Presidente em exercício declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e 
cinquenta e oito minutos. Esta ata será encaminhada ao Diário do Congresso Nacional. Os trabalhos foram 
gravados e, após traduzidos, integrarão esta ata. 
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 Ata da décima reunião ordinária, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, convocada para o dia 21 de junho de 2011. 

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e onze, foi convocada ordinariamente a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com o objetivo de apreciar as matérias constantes das 
Pautas nºs 8 e 9. Foi registrado o comparecimento dos Deputados e Senadores titulares, dos Deputados e 
Senadores suplentes. Também foi registrada a ausência de Deputados e Senadores. A abertura ocorreu às 
quinze horas e dois minutos. Havendo número regimental, o Sr. Presidente Vital do Rêgo declarou iniciados os 
trabalhos. O Presidente comunicou a realização de audiência pública com data provável para o dia vinte e oito 
de junho, às quinze horas, (ininteligível) dos Jogos Olímpicos, Paraolímpicos, Militares e da Copa do Mundo, 
atendendo ao Requerimento nº 1, de 2011, de autoria do Deputado Claudio Cajado. Em virtude da inexistência 
de quorum para deliberação, as representações da Câmara e do Senado observaram o disposto no art. 29, § 1º, 
do Regimento Comum. O Presidente encerrou a reunião, antes convocando reunião ordinária para o dia vinte e 
oito e extraordinária para o dia vinte e nove de junho, ambas às quatorze horas. A ata, 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. Senador Vital do Rêgo. 
 Ata da décima primeira reunião ordinária, da 1ª Sessão Legislativa da 54ª Legislatura, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, convocada para o dia 28 de junho de 2011. 

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, foi convocada ordinariamente a 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com o objetivo de apreciar as matérias 
constantes. Foi registrado o comparecimento dos Srs. Deputados e Srs. Senadores titulares, Srs. Deputados e 
Srs. Senadores suplentes. Foram também registrados os membros ausentes, Deputados e Senadores. A 
abertura ocorreu às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos. Havendo número regimental conforme a 
resolução, o Senador Vital do Rêgo declarou iniciados os trabalhos. O Presidente comunicou haver acordo para 
deliberação das matérias constantes das pautas, exceto o item 9 da Pauta 8 (alterada), o Requerimento nº 14 de 
2011. Em virtude do não comparecimento do Presidente do SINICON, justificado por meio do Ofício nº 82/2011, 
e da ausência de manifestação por parte da assessoria parlamentar da INFRAERO quanto ao comparecimento 
do seu presidente ou representante... Em virtude da inexistência de quorum regimental para deliberação na 
representação do Senado, observado o disposto no art. 29, § 1º, do Regimento Comum, o Presidente encerrou a 
reunião. Antes, comunicou a realização de reunião extraordinária marcada para o dia vinte e nove de junho, às 
quatorze horas e trinta minutos, convocada anteriormente, a ser realizada no Plenário 2 da Câmara dos 
Deputados. Os trabalhos foram finalizados e constarão em ata que será assinada pelo Presidente e 
encaminhada à publicação — Sessão Conjunta. Os trabalhos foram gravados, e após traduzidos, integrarão esta 
ata. 

Ata da terceira reunião extraordinária, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura, da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, convocada para 29 de junho de 2011. 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, foi convocada extraordinariamente a 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Foi registrado o comparecimento dos Srs. 
Deputados e Srs. Senadores titulares, dos Srs. Deputados e Srs. Senadores suplentes. Foi registrada também a 
ausência de Srs. Deputados e Srs. Senadores. A abertura ocorreu às quinze horas e três minutos. Havendo 
número regimental, o Presidente, Senador Vital do Rêgo, declarou iniciados os trabalhos. O Senador Cyro 
Miranda fez uso da palavra, apoiando a iniciativa do Deputado Claudio Cajado. O representante do PSDB 
afirmou que deveria ser cumprido o Regimento, uma vez que, no momento em que o Presidente anunciou que 
encerraria a reunião, não havia quorum para deliberação. Encerramento: o Presidente convocou reunião 
ordinária para o dia cinco de julho, às quatorze horas e trinta minutos, a ser realizada no Plenário 2. Os trabalhos 
foram finalizados às quinze horas e quatorze minutos. Para constar, Myrna Lopes Pereira, Secretária, lavrou 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. Senador Vital do Rêgo, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Senador Walter Pinheiro a leitura das atas. 
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. 
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Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovadas. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, pela ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado Wellington 
Roberto. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, há um requerimento de minha autoria 
sobre a mesa, sobre inclusão, na pauta de hoje, não da convocação, mas do convite ao Ministro Alfredo 
Nascimento para esclarecer a matéria veiculada na revista Veja no último final de semana. Gostaria que V.Exa. 
submetesse à apreciação deste Plenário o nosso requerimento. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Na forma regimental, será acolhido, Sr. Deputado 
Wellington Roberto. 
 Expediente. 

Conforme decidido na 4ª reunião extraordinária, realizada em abril de 2008, fica dispensada a leitura 
dos expedientes, já que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião. 

Informo ainda que a lista com os expedientes será enviada, pelo correio eletrônico, aos gabinetes dos 
senhores membros e às Lideranças partidárias nesta data. 

 

EXPEDIENTE 

Correspondência recebida pela Secretaria da Comissão 
 
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. Informo, ainda, que a lista 
com os expedientes será enviada através do correio eletrônico aos gabinetes dos membros e às Lideranças 
Partidárias nesta data. 

 

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA: 

1) Ata da reunião da Bancada  do Estado do Espírito Santo, realizada em 16 de fevereiro de 2011, informando 
que a Deputada Rose de Freitas  (PMDB/ES) foi eleita Coordenadora daquela Bancada.  

2) Ata da reunião da Bancada  do Estado de São Paulo, realizada em 15 de março de 2011, informando que o 
Deputado Devanir Ribeiro (PT/SP) permanecerá como Coordenador-Geral daquela Bancada.  

3) Ata da primeira reunião da Bancada Federal do Estado de Rondônia, realizada em 16 de março de 2011,  
informando que a Deputada Marinha Raupp (PMDB/RO) foi eleita para o cargo de Coordenadora daquela 
Bancada.  

4) Ata da reunião da Bancada Federal do Estado de Minas Gerais, realizada no dia 22 de março de 2011, 
informando que o Deputado Reginaldo Lopes (PT/MG) foi eleito Coordenador daquela Bancada e o Deputado 
Márcio Reinaldo Moreira (PP/MG) para a interlocussão com o governo estadual.  

5) Ata da reunião da Bancada do Estado do Amapá, realizada em 13 de abril de 2011, informando que a 
Deputada Dalva Figueiredo (PT/AP) foi eleita para o cargo de Coordenadora daquela Bancada.  

6) Ata da reunião da Bancada Federal do Estado do Amazonas, realizada no dia 4 de maio de 2011, informando 
que o Senador Eduardo Braga (PMDB/AM) foi eleito Coordenador daquela Bancada.  

7) Ata da reunião da Bancada do Estado do Mato Grosso do Sul, realizada no dia 11 de maio de 2011, 
informando que o Deputado Geraldo Resende (PMDB/MS) foi eleito Coordenador daquela Bancada.  

8) OF. Nº 311/2011 – SGM, de 01 de junho, da Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal, Claudia Lyra 
Nascimento, comunicando que o Senador Itamar Franco (PPS/MG) encontra-se de licença saúde, nos termos do 
art. 43, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, pelo período de 30 dias, com início em 23 de maio. 
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9) Convite, de 01 de junho de 2011, do Presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos 
Deputados, Deputado Claudio Puty, convidando para o II Ciclo de Conferências daquela Comissão, a fim de 
debater “A Liberalização Financeira e o Controle de Capitais”, que acontecerá  nos dias 7 e 14 de junho, às 14 
horas, no Plenário 4 do Anexo II da Câmara dos Deputados. A 1ª Conferência contará com a presença do 
Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Sr. Márcio Holland e com o Chefe da Gerência-
Executiva de Normatização de Câmbio e Capitais Estrangeiros do Banco Central, Sr. Geraldo Magela Siqueira. 
Na 2ª Conferência, participarão o Professor do Instituto de Economia (IE) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Economista Fernando Cardim de Carvalho e o Chefe do Centro de Crescimento Econômico do 
Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FVG), Sr. Samuel de Abreu Pessoa. 

10) Ata da reunião da Bancada Federal do Estado de Goiás, realizada no dia 7 de junho de 2011, informando 
que o Deputado Jovair Arantes (PTB  /GO) foi eleito Coordenador daquela Bancada.  

11) Ata da reunião da Bancada do Estado de Sergipe, realizada no dia 7 de junho de 2011, informando que o 
Senador Antônio Carlos Valadares (PSB/SE) foi eleito Coordenador daquela Bancada.  

12) OF. Nº 331/2011 – SGM, de 8 de junho, da Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal, Claudia Lyra 
Nascimento, comunicando que a Senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR), afastou-se do exercício do mandato de 
Senadora da República, a partir de 8 de junho do corrente, para assumir o cargo de Ministra de Estado Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República. 

13) OFÍCIO Nº 1.027/2011 – GSAAME, de 17 de junho, da Senadora Ana Amélia (PP/RS), solicitando que seja 
emitido histórico das exportações de emendas efetuadas pelo seu gabinete à Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte do Senado Federal, bem como à Bancada Gaúcha, no prazo regimental de apresentação de emendas 
ao PLDO para 2012. 

14) OF. Nº 367/2011 – SGM, de 28 de junho, da Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal, Claudia Lyra 
Nascimento, comunicando que a Senadora Marisa Serrano (PSDB/MS) renunciou ao mandato parlamentar de 
Senadora da República para assumir o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso 
do Sul, e o seu Primeiro Suplente, Sr. Antonio Russo, assumiu o exercício do mandato de Senador da 
República, a partir do dia 28 de junho do corrente. 

15) OF. - Nº 188/11 – Gab-BSB, de 29 de junho, do Deputado Ademir Camilo (PDT/MG), solicitando a retirada 
das emendas de nºs 45 a 54, de sua autoria, apresentadas ao Projeto de Lei nº 6/2011-CN. 

 

- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão DEFERIDOS pelo 
Presidente: 

1) OFÍCIO/GDGP/Nº111, de 13 de junho de 2011, do Gabinete da Deputada Gorete Pereira (PR/CE), 
justificando ausência no período de 13 a 17 de junho.  

2) Ofício nº 846/2011/GSVREG, de 15 de junho, do Gabinete do Senador Vital do Rêgo (PMDB/PB), justificando 
ausência no período de 13 a 17 de junho.  

3) Ofício nº 118/2011 - GDHL, de 21 de junho, do Gabinete do Deputado Hugo Leal (PSC/RJ), justificando 
ausência no período de 21 a 24 de junho.  

4) OF. Nº 153/2011/GSIFRA, de 28 de junho, do Gabinete do Senador Itamar Franco (PPS/MG), justificando 
ausência no período de 30 dias, a partir de 22 de junho.  

 

- Expediente encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão INDEFERIDO pelo Presidente: 

1) Ofício nº 358/2011, de 25 de maio, do Deputado João Dado (PDT/SP), justificando ausência no dia 17 de 
maio.  
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- Expediente com indicação para integrar o Comitê Permanente de Avaliação, Fiscalização e Controle da 
Execução Orçamentária (CFIS): 

1) OF nº 091/GAB, de 14 de junho, do Deputado Paulo Teixeira, Líder do PT, indicando o Deputado Gilmar 
Machado (PT/MG) em substituição ao Deputado Valmir Assunção (PT/BA). 

 

- Expediente com indicação para integrar o Comitê Permanente de Exame da Admissibilidade de 
Emendas (CAE): 

1) OF nº 092/GAB, de 14 de junho, do Deputado Paulo Teixeira, Líder do PT, indicando o Deputado Valmir 
Assunção (PT/BA) em substituição ao Deputado Gilmar Machado (PT/MG). 

 

- Expediente com indicação para integrar o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com 
assento na Comissão: 

1) OF nº 090/GAB, de 14 de junho, do Deputado Paulo Teixeira, Líder do PT, indicando o Deputado André 
Vargas (PT/PR) em substituição ao Deputado Geraldo Simões (PT/BA). 

 

- Expediente solicitando alteração em emenda apresentada ao PLN 59/2010-CN (PLOA para 2011): 

1) OGCC 106/11, de 15 de junho de 2011, do Deputado Claudio Cajado (DEM/BA), solicitando alteração da 
Modalidade de Aplicação da Emenda individual nº 3166.0001, de sua autoria, apresentada ao Projeto de Lei nº 
59/2010-CN (PLOA para 2011).  

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA: 
 

1) Ofício nº 2.021/2011/DG/DNIT, de 7 de junho, do Diretor Geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes - Dnit, Luiz Antonio Pagot, indicando a Senhora Nadja Tereza Monteiro de Oliveira, 
Coordenadora de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia e o Senhor José Henrique Coelho Sadok de Sá, 
Diretor Executivo, para representar aquele Departamento, na reunião de audiência pública, para debater sobre a 
adoção de regime licitatório diferenciado nas contratações dos Jogos Olímpicos, Paraolímpicos, Militares e da 
Copa do Mundo, que será realizada em atendimento ao Requerimento 1/2011-CMO, de autoria do Deputado 
Claudio Cajado. 

2) Of. nº 32/2011, de 7 de junho, da Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis – RS, Alice 
Hoffmann Peruffo, comunicando o novo endereço daquela Câmara. 
 
3) Ofício nº 32/2011-ASPAR/GAB/DPF, de 15 de junho, do Assessor Parlamentar, Delegado de Polícia Federal 
Marcos Leôncio S. Ribeiro, do Departamento de Polícia Federal, solicitando apoio para aprovação da emenda nº 
2319.0002, apresentada pelo Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB/RR), de interesse daquela instituição. 
 
4) Ofício GP/CMA/Nº 196, de 16 de junho de 2011, da Presidente da Câmara Municipal de Araruama – RJ, 
informando o recebimento de documentos que comunicam a transferência de recursos financeiros destinados 
aquele Município.   
 
5) Ofício SINICON – 082/11, de 27 de junho, do Presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção 
Pesada, Luiz Fernando Santos Reis, informando que na reunião de audiência pública, destinada a debater o 
Regime Diferenciado de Licitação, não poderá comparecer devido a compromissos profissionais inadiáveis no 
exterior, e nem indicar representantes, pelo fato de estarem presentes no mesmo compromisso. E coloca-se à 
disposição para comparecer em outra oportunidade. 
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- Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3° quadrimestre de 2010 encaminhado em observância ao 
disposto no art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 122 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2010, encaminhado pelo seguinte órgão: 
- Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – Ofício GP 44/2011, de 18 de fevereiro de 2011, entregue na 
Secretaria da CMO em 22.6.2011. 
 
 - Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 1° quadrimestre de 2011 encaminhados em observância ao 
disposto no art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 122 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2010, encaminhados pelos seguintes órgãos: 
- Tribunais Regionais do Trabalho das seguintes Regiões: 1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 15ª, 16ª, 19ª, 
20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª. 
- Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes Estados: Acre, Espírito Santo, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe. 
- Conselho Nacional de Justiça – Ofício nº 314 (CN), de 4 de julho de 2011, do Presidente do Congresso 
Nacional, que encaminha à CMO cópia do Ofício nº 1.028/SGM/P/2011, do Presidente da Câmara dos 
Deputados, que encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho Nacional de Justiça. 

 

- Precatórios a serem incluídos na Proposta Orçamentária para 2012: 

1) Ofício n° 657/2011-SG/DP-TJ, de 12 de maio, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 

2) Ofício n° 702/2011-SG/DP-TJ, de 23 de maio, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 

3) Ofício n° 719/2011-SG/DP-TJ, de 25 de maio, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 

4) Ofício n° 721/2011-SG/DP-TJ, de 25 de maio, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 

5) Ofício n° 724/2011-SG/DP-TJ, de 25 de maio, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 

6) Ofício n° 736/2011-SG/DP-TJ, de 26 de maio, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 

7) Ofício n° 819/2011-SG/DP-TJ, de 10 de junho, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

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

Avisos Seses de 1º de junho: 
1) Aviso n° 723/2011 (Acórdão nº 1.443/2011): Atos de gestão relativos aos V jogos Mundiais Militares do 
Conselho Internacional do Esporte Militar – CISM, a serem realizados na Cidade do Rio de Janeiro, no período 
de 16 a 24 de julho de 2011. 

2) Aviso nº 728/2011 (Acórdão nº 1.472/2011): Obras de construção da ponte sobre o Canal das Laranjeiras, 
bem como da duplicação e restauração dos seus acessos na BR-101/SC, no Município de Laguna/SC. 
3) Aviso nº 734/2011 (Acórdão nº 1.453/2011): Obras de construção da Cadeia Pública Territorial em 
Estância/SE. 
 
Avisos Seses de 8 de junho: 
1) Aviso n° 745/2011 (Acórdão nº 1.513/2011): Obra de ampliação do Presídio Advogado Emanuel Cacho, no 
município de Areia Branca/SE. 
2) Aviso n° 746/2011 (Acórdão nº 1.514/2011):  Reforma e ampliação do Presídio Estadual Manoel Barbosa de 
Sousa no Município de Tobias Barreto, em Sergipe. 
3) Aviso n° 752/2011 (Acórdão nº 1.551/2011): Obras de Macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins, no Estado 
de Alagoas, no Município de Maceió. 
4) Aviso n° 760/2011 (Acórdão nº 1.569/2011): Encaminha cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº 
027.905/2010-1, pelo Plenário do TCU na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado de 8/6/2011, 
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam. 
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5) Aviso n° 769/2011 (Acórdão nº 1.519/2011): Obras de ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Porto 
Alegre/RS. 
 
Avisos Seses de 22 de junho: 
1) Aviso n° 862/2011 (Acórdão nº 1.676/2011): Obras públicas de construção e ampliação de penitenciárias. 
2) Aviso n° 865/2011 (Acórdão nº 1.678/2011): Obra de construção  do módulo de saúde do complexo 
penitenciário de Campo Grande/MS. 
3) Aviso n° 874/2011 (Acórdão nº 1.667/2011): Obras civis, fornecimento, instalação, montagem, testes e 
comissionamento de equipamentos mecânicos e elétricos dos lotes 5 e 8 do Eixo Norte, e lotes 15, 16, 17 e 18, 
que configuram o Ramal do Agreste, no Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 
4) Aviso n° 876/2011 (Acórdão nº 1.671/2011): Obras e serviços de implantação da Barragem Poço de Varas, no 
Município de Coronel João Pessoa, no Estado do Rio Grande do Norte. 
5) Aviso n° 880/2011 (Acórdão nº 1.693/2011): Obras de construção do sistema de esgotamento sanitário do 
Município de Parnamirim/RN. 
 
Avisos Seses de 29 de junho: 
1) Aviso n° 883/2011 (Acórdão nº 1.744/2011): Obras de implantação do Parque Eólico para Geração de Energia 
Elétrica, com capacidade de aproximadamente 26 MW, na Região de Guamaré – RN, no Estado do Rio Grande 
do Norte. 
2) Aviso n° 887/2011 (Acórdão nº 1.747/2011): Obra de Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto do 
Rio de Janeiro/RJ. 
 
Avisos Seses-TCU, de 1º de junho, anexados ao Aviso nº 12/2011-CN: 
1) Aviso n° 715/2011 (Acórdão nº 1.451/2011): Obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na 
BR-101/AL, trecho Div. PE/AL – Div. AL/SE, segmento km 0,0 – km 248,4. 
2) Aviso n° 737/2011 (Acórdão nº 1.468/2011): Obras de Construção da Barragem do Rio Arraias, em Arraias – 
no Estado do Tocantins na Região Norte. 
 
Avisos Seses-TCU, de 8 de junho, anexados ao Aviso nº 12/2011-CN: 
1) Aviso n° 738/2011 (Acórdão nº 1.531/2011): Obras complementares de duplicação e adequação do Contorno 
Norte de Maringá/PR, na BR-376/PR. 
2) Aviso n° 770/2011 (Acórdão nº 1.541/2011): Obras de restauração, duplicação e melhoramentos da Rodovia 
BR-050/MG. 
 
Avisos Seses-TCU, de 15 de junho, anexados ao Aviso nº 12/2011-CN: 
1) Aviso n° 803/2011 (Acórdão nº 1.596/2011): Obra de melhoria da capacidade da BR 116/RS, incluindo 
duplicação. 
2) Aviso n° 809/2011 (Acórdão nº 1.594/2011): Obras da BR-010/TO – entroncamento TO-030- divisa TO/MA. 

 

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

Aviso GP/TCU, de 8 de junho, anexado ao Aviso nº 12/2011-CN: 
1) Aviso n° 731/2011: Obras de Implantação e Pavimentação – subtrecho Medicilândia – Rurópolis – BR-
230/PA.   

Aviso GP/TCU, de 28 de junho: 
1) Aviso n° 1.110/2011 (Acórdão nº 1.546/2011): Foram constatados indícios de irregularidade grave nas 
seguintes obras: BR-429/RO – Construção Presidente Médici – Costa Marques; BR-487/PR – Construção Porto 
Camargo – Campo Mourão; e BR-101/RN – Adequação Trecho Natal – Divisa RN/PB. As Obras a seguir 
indicadas, também apresentam novos indícios de irregularidade grave: Construção da Ferrovia de Integração 
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Oeste-Leste – Ilhéus – Barreiras – No Estado da Bahia; Construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste 
– Uruaçú/GO – Lucas do Rio Verde/MT. 

 
- Aviso Seses-TCU encaminhado ao Presidente do Senado Federal para autuação e posterior tramitação 
na forma de AVISO do Congresso Nacional: 
 
Aviso Seses de 9 de fevereiro: 
1) Aviso n° 136/2011 (Acórdão nº 283/2011): Acompanhamento da publicação dos relatórios de gestão fiscal, 
referentes ao 2º quadrimestre de 2010, de diversos órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da 
União. 

 
 Ordem do Dia. 

Há uma solicitação, da Sra. Senadora baiana Lídice da Mata, de inversão da pauta.  
 Os senhores que concordam com o pedido permaneçam como se encontram. (Pausa.)  
 Aprovada. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, desculpe-me, V.Exa. foi rápido demais — 
The Flash. Qual é o pedido de inversão que a Senadora faz? Qual é o item?  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - É uma inversão, Sr. Deputado Rogério Marinho. É o 
item 1 da Pauta nº 12, para se votar inicialmente o Projeto de Lei nº 6, de 2011, relativo a crédito ao Ministério da 
Educação no valor de 88 milhões de reais, para atendimento de custeio. É matéria que V.Exa. conhece muito 
bem, porque é doutor e professor em educação. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Agradeço a V.Exa. a explicação. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Foi aprovado na representação da Câmara e na 
representação no Senado. 
 Pauta nº 12. 

Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 6, de 2011, que “abre ao Orçamento Fiscal da 
União, em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de R$88.331.000,00 (oitenta e oito milhões 
e trezentos e trinta e um mil reais), para o fim que especifica e dá outras providências”. 
 Relator: Deputado Ademir Camilo. 

Foram apresentadas 60 emendas. 
O voto do Sr. Relator é favorável nos termos do projeto. Foram retiradas pelo autor as Emendas nºs 45 

a 54 e rejeitadas as demais. 
O Relator está com a palavra, para a apresentação do relatório. 

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente, caros colegas, o projeto abre ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de 88 milhões e 331 mil reais, 
para o fim que especifica e dá outras providências. 

Inicialmente, Sr. Presidente, queria dizer a todos os colegas, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. 
Deputados, que temos de parabenizar, neste momento, o Governo, porque está em curso a Medida Provisória nº 
533. A sensibilidade do Governo mostrou-se principalmente quanto aos reclamos da Oposição. Vem 
complementar a medida provisória e assim, regimentalmente, corretamente, abrir crédito especial para atender, 
sobretudo, às creches do País. 

O que acontecia anteriormente? Construía-se uma creche, tinha-se lá um número de alunos e só no 
ano seguinte é que se teria custeio. E esse recurso é para custear todas as creches existentes no País, 
principalmente no ano em exercício.  

Dessa forma, eu passo direito ao voto. Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder 
Executivo encontra-se articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito especial, uma vez 
que objetiva incluir categorias de programações na Lei Orçamentária vigente, Lei 12.381, de 9 de fevereiro de 
2011. Observa-se ainda que a proposta está formulada em conformidade com o disposto na Constituição 
Federal; na Lei 4.320, de 17 de março de 1964; na Lei Complementar 101, de 2000 — a Lei de 
Responsabilidade Fiscal; na Lei 12.309, de 9 de agosto de 2010, a LDO de 2011; e na Lei 11.653, de 7 de abril 
de 2011, que é o PPA 2008/2011.  
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 Quanto às emendas de 1 a 44 e de 55 a 60, apresentadas ao Projeto de Lei nº 6, de 2011, em que pese 
o nobre propósito de sua iniciativa, decido rejeitá-las no mérito, por considerar que o acatamento do pleito 
ensejaria a redução significativa do recurso, com evidente prejuízo ao programa de trabalho objeto do presente 
crédito especial.  

Vale lembrar de novo: todas as creches, inclusive este ano. Esse recurso está assegurado a todas as 
creches de todo o País.  

Dessa mesma forma, considerando que o projeto de crédito especial em exame não colide com os 
dispositivos legais relativos à alocação de recurso, submeto a este colegiado o meu voto pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 6, de 2011, na forma apresentada pelo Poder Executivo.  

Sala da Comissão 
Deputado Ademir Camilo  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Parabenizo V.Exa.  
O relatório está em discussão.  
Com a palavra o Deputado Rogério Marinho. 

 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Deputadas, 
Senadores e Senadoras, não há nenhuma dúvida sobre o mérito desse projeto. Quero inclusive parabenizar a 
Senadora Lídice da Mata, que pede a inversão da pauta. O Governo, infelizmente, tem feito uma série de obras. 
No bom sentido, é evidente. Felizmente e infelizmente. E essas obras normalmente são colocadas nas costas 
dos Municípios. Nesse caso, o Governo está, de forma meritória, prevendo o custeio pelo menos por um ano. 
Não sei o que vai acontecer, Sr. Senador Presidente, no ano subsequente, mas pelo menos no primeiro ano 
haverá custeio para as creches que estão sendo abertas este ano no País.  

Agora, levantamos aqui uma preocupação, porque a Medida Provisória nº 533, de 10 de maio de 2011, 
prevê para este exercício o impacto financeiro de 176 milhões de reais, diferente do que está previsto no PL: 
crédito de 88 milhões, 331 mil reais.  

O Relator, o Deputado Ademir Camilo, está presente. Peço apenas que o Deputado nos esclareça essa 
divergência com o valor apresentado na medida provisória. Se for possível, Sr. Presidente, quero questionar o 
nosso Relator. Há uma disparidade entre o que está previsto na medida provisória que o Governo editou, a 
Medida Provisória 533, de 10 de maio de 2011, no valor de 176 milhões, 682 mil reais, para a manutenção de 
475 novos estabelecimentos, e o PL de crédito de 88 milhões, 331 mil reais.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O Relator vai posicionar-se a respeito da indagação de 
V.Exa.  

Com a palavra o Relator. 
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Só queria esclarecer ao Deputado Rogério que algumas 

creches que estão no PAC 2 serão ainda construídas. Portanto, não será necessário ainda, já que as obras vão 
começar ao longo deste ano. A previsão era que tivessem iniciado no começo do ano e, ao término, já 
tivéssemos alunos. Não teremos todos os alunos para atender ainda este ano. Esse crédito seria suficiente para 
atender todas as creches para este ano. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O crédito é suficiente para as que já existem? 
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Para o exercício de 2011. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O.k., Rogério? 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Estou satisfeito com a explicação do Deputado Ademir. 

Mais um motivo para verificarmos que o gerenciamento e o planejamento do Governo Federal precisam 
urgentemente encontrar um rumo. Há um erro de quase 100% na medida provisória. Apresenta-se medida 
provisória ao Congresso Nacional de 176 milhões, e o Governo só precisa, na verdade, de 88 milhões, descobre 
isso um pouco depois. E mais de 80 milhões, Sr. Presidente, é um erro bastante apreciável.  
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Por isso, Sr. Presidente, existe o pedido de Efraim 
Filho de criação de grupo de trabalho para acompanhar tudo isso. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rego) - É verdade. 
 Em votação na representação da Câmara dos Deputados o relatório do Deputado Ademir Camilo. 
 Aqueles que concordam permaneçam como estão. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Em votação na representação do Senado Federal. 
 Aqueles que concordam permaneçam como estão. (Pausa.) 
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 Aprovado. 
 Parabenizo o Deputado Ademir Camilo pelo relatório.  
 Continuamos na nossa pauta originária.  

A inversão foi feita, e o pedido, atendido. 
 Pauta nº 8, alterada. 
 Item 1. Prestação de contas do Governo Federal relativa ao exercício 2007. Relator: Deputado 
Benjamin Maranhão.  
 Cadê S.Exa? Veja se Benjamin está por aí.  
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Ad hoc, Sr. Presidente. Dá para nomear um ad hoc?  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rego) - Vou nomear o Deputado Gilmar Machado, ad hoc, para 
providenciar o relatório da Mensagem nº 24, que encaminha a prestação de contas do Governo Federal 
referente ao exercício de 2007, já analisada pelo Tribunal de Contas da União, conforme Aviso 18, que 
encaminha, nos termos do art. 71, I, os documentos físicos, com o relatório. Acompanha a Mensagem nº 24, de 
2008, ao Congresso Nacional.  
 Não foram apresentadas emendas, e o voto do Deputado Benjamin Maranhão é pela aprovação das 
contas do Presidente da República relativas ao exercício 2007 e pelo arquivamento, sem julgamento de mérito, 
das contas dos demais órgãos e poderes, nos termos dos projetos de decreto legislativo apresentados. 
 Com a palavra, para a leitura do voto, o Deputado Gilmar Machado, nomeado ad hoc por esta 
Presidência. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, é de parecer que o Balanço Geral da União 
representa adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial de 31 de dezembro de 2007, bem 
como os resultados das operações, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à 
Administração Pública Federal, estando, assim, as contas do Poder Executivo de responsabilidade do Exmo. Sr. 
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva em condições de ser aprovadas, com ressalvas, pelo 
Congresso Nacional.  
 Esse é o nosso voto, Sr. Presidente.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rego) - Em discussão. 
 Não havendo quem queira discutir, em votação na representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Em votação na representação do Senado Federal. (Pausa.) 
 Aprovado o relatório do Deputado Benjamin Maranhão. 
 Item 2. Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 9, de 2008 que encaminha ao Congresso 
Nacional, nos termos do art. 56, caput, da Lei Complementar nº 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 
prestação de contas dos gestores do Tribunal de Contas da União, exercício de 2007.  
 Esse é só do Tribunal de Contas. O Relator também é o Deputado Benjamin Maranhão, e, na mesma 
toada, o Deputado Gilmar Machado, ad hoc, é designado pela Presidência.  
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Para a leitura...  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rego) - Para a leitura do voto do Deputado Benjamin Maranhão. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Pediria, Sr. Presidente, que S.Exa. lesse também o 
relatório. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - O relatório, Sr. Presidente. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Estamos preocupados com a leitura do relatório. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Estamos preocupados. Exato. Gostaríamos, Sr. Presidente. E é 
regimental. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O Relatório e o voto. Fez bem, Gilmar. Não se preocupe, 
não. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - O Relator de medida provisória tem de ler, enquanto nós... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rego) - Os Deputados Efraim Filho e Rogério Marinho estão 
acompanhando vivamente esse relatório, e eu peço ao Deputado Gilmar Machado, em atenção aos Democratas 
e ao PSDB, que leia o relatório das contas do Tribunal de Contas da União, na forma regimental. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Na forma regimental. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Relatório. 
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 1. Trata-se do Aviso nº 9, de 2008, que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 56 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, prestação de contas dos gestores do Tribunal de Contas da União no exercício de 
2007. 
 2. A citada prestação de contas é composta pelo Relatório de Gestão e pelos Relatórios Descritivos e 
Sintéticos dos programas e ações desenvolvidos ao longo do exercício de 2007, por meio dos quais o TCU 
procura demonstrar a utilização dos recursos orçamentários e financeiros colocados à disposição, bem como os 
principais resultados das ações por ele empreendidos no exercício sob referência. 
 3. De acordo com o Relatório apresentado, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2007 
consignou ao TCU a dotação de 1 bilhão, 69 milhões, 773 mil, 577 reais, dos quais foram liquidados 1 bilhão, 11 
milhões, 630 mil, 246 reais, o que representa 94,57% da dotação orçamentária disponível para a execução. 
 4. As despesas com pessoal, incluídas aquelas relativas a inativos e pensionistas, representaram a 
maior parte das empresas executadas (91,8%), o que já era esperado diante de natureza das atividades 
fiscalizatórias desenvolvidas pelo Tribunal, assentada na intensa utilização de mão de obra. 
 5. No tocante às ações de controle externo, a Corte de Contas registrou que, em 2007, os esforços 
empreendidos para aperfeiçoar a forma de atuação e assegurar os resultados mais efetivos à ação do Estado 
têm sido, em parte, ofuscados, ante as constantes práticas ilícitas que são perpetradas contra o Erário Federal. 
 6. Isso não obstante, ressaltou que tem empreendido esforços no sentido de coibir a ocorrência de 
irregularidades, bem como atuado para identificar e responsabilizar os agentes que de alguma forma tenham 
concorrido, direta ou indiretamente, para a dilapidação do patrimônio público.  
 7. Nessa linha, assinala que apreciou, conclusivamente, 6.273 processo de controle externo no período 
em exame (ante 6.135 em 2006 e 5.383 em 2005). 
 8. Em decorrência do julgamento pela irregularidade de contas, foram condenados 1.574 responsáveis 
ao pagamento de multa e/ou ressarcimento de débito, no momento superior a R$ 518 milhões. A média por 
responsável foi de cerca de R$ 330 mil. 
 9. No que diz respeito às cobranças executivas, no exercício de 2007, o TCU encaminhou aos órgãos 
responsáveis pela execução judicial 1.513 títulos executivos, cujo montante alcançou o valor de R$ 600 milhões, 
sendo R$ 566 milhões originários de débitos e R$ 34 milhões de multas. 
 10. Consta do relatório que o TCU tem conferido ênfase significativa para as atividades de treinamento 
e aperfeiçoamento de seu corpo técnico. Segundo ele, a educação continuada, a profissionalização e o 
autodesenvolvimento dos servidores públicos são fatores essenciais à promoção de mudanças permanentes da 
administração pública. Ao final de 2007, as Secretarias do TCU contavam com 2.514 cargos efetivos, dos quais 
2.354 estavam ocupados. 
 11. Consignou o TCU que, no ano de 2007, os benefícios diretos ao Tesouro Nacional e aos cidadãos, 
gerados pela atuação do Tribunal, superam os R$ 5,5 bilhões, mais de cinco vezes o orçamento do Tribunal no 
período. Além disso, a atuação prévia do TCU, por meio da adoção de medidas cautelares, para evitar grave 
lesão ao Erário ou a direito alheio, envolveu a cifra de R$ 7,9 bilhões. 
 12. É o relatório, Sr. Presidente. 
 II - Voto  
 13. Os documentos examinados revelam que o TCU vem desempenhando satisfatoriamente suas 
funções e atribuições, de acordo com as competências constitucionais e legais a ele estabelecidas. 
 14. Diante disso, voto no sentido de que esta Comissão:  

a) tome conhecimento da prestação de contas dos gestores do TCU, nos termos da “Prestação de 
Contas e Relatório de Gestão” apresentada, relativa ao exercício de 2007; 

b)  declare a regularidade e adequação das contas encaminhadas pelo TCU, referentes ao exercício 
de 2007, conforme art. 56, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, nos termos do projeto de 
decreto legislativo. 

Esse é o nosso voto, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rego) - Em discussão. 
 Não havendo quem queira discutir, em votação. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Presidente, para discutir. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rego) - Deputado Rogério Marinho, para discutir. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Eu me inscrevo em seguida. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - É porque V.Exa está um The Flash. Está rápido. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0933/11  05/07/2011 
 
 

 14

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Mas atento a V.Exa. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. 
Senadores, Sras. Senadoras, escutamos atentamente o relatório lido pelo Deputado Gilmar Machado, que 
mostra o relatório de gestão e a prestação de contas do nosso Tribunal de Contas. 
 Para nós, é importante escutarmos a leitura do relatório e não apenas votarmos com sofreguidão, 
apesar de toda a lisura de que certamente o Tribunal de Contas da União é possuidor, porque esse é um órgão 
que precisa ser protegido por este Legislativo, já que nos auxilia no trabalho de fiscalização do Executivo. 
 Infelizmente, Sr. Presidente, todos os anos, o Governo tem se notabilizado, pelo menos na 
apresentação dos projetos originais, dos relatórios originais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em tentar retirar 
a condição do Tribunal de Contas de fazer o seu trabalho e de auxiliar o nosso Parlamento. Por isso é que fiz 
questão de iniciar este processo de discussão, para, inclusive, ressaltar o fato de que estamos no limiar de 
aprovarmos a LDO, que será a peça legislativa que vai propiciar a confecção da Lei Orçamentária deste ano, e 
temos a oportunidade de reparar uma série de situações que, infelizmente, podaram o poder que o Tribunal de 
Contas tem de fiscalizar de forma adequada o Executivo. 
 Vivemos num Estado que cada vez mais se agiganta. O volume de recursos, a complexidade da sua 
atuação, inclusive com órgãos que necessariamente não são só estatais, mas paraestatais, órgãos do Governo 
que têm ações na Bolsa de Valores, órgãos do Governo que precisam de um regime especial na contratação 
dos seus serviços, das suas ações. E, mais do que nunca, é necessária a modernização, o fortalecimento e a 
estruturação do nosso Tribunal de Contas, para que ele possa contribuir com a nossa democracia. 
 Também mais do que nunca, Sr. Presidente, é importante ressaltar a necessidade de que a Oposição 
possa fazer o seu papel no sentido de fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos, que certamente não 
pertencem a um partido de ocasião, não pertencem a um governo de ocasião, são fruto do esforço coletivo de 
toda a sociedade brasileira. E, por isso, certamente todos nós aqui, independentemente de posição de Governo 
ou de Oposição, estamos solidários com a posição do Tribunal de Contas e, por ocasião da votação da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, vamos fortalecer e realçar o seu papel a favor da democracia brasileira. 
 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Efraim Morais, V.Exa. tem a palavra por 5 
minutos. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Agradeço, Sr. Presidente, iniciando às 15h49. 
 Qual é o sentido de discutir essa matéria, num tema tão importante quanto as contas do Tribunal de 
Contas da União? É exatamente o de fazer com que o Tribunal de Contas da União, hoje a grande referência em 
termos de fiscalização, não possa ter as suas competências usurpadas. Para mostrar como é importante a 
atuação do Tribunal de Contas da União, estamos querendo fazer um link entre a discussão dessa matéria e a 
LDO, que logo em seguida será apreciada. Um dos temas que nos fazem ficar nessa postura clara de obstrução, 
por parte da Oposição, diante da LDO, é exatamente preservar muitas das competências, das atribuições que o 
TCU desempenhava e agora estão sendo pouco a pouco trazidas para o Executivo, que não dispõe, 
logicamente, da mesma imparcialidade. 
 Nós, Sr. Presidente, queremos um Tribunal de Contas da União cada vez mais fortalecido, muito 
diferente da postura que vem adotando o Executivo e dos preceitos que estão sendo esculpidos no próprio 
relatório da LDO que será, imagino eu, daqui a pouco tempo, apreciado por esta Comissão. 
 Então, nesse sentido, Sr. Presidente, queremos que no item 2 da Pauta, o Aviso nº 9, de 2008, 
tenhamos a consciência de que essas competências e essas atribuições do Tribunal de Contas da União não 
podem ser flexibilizadas ao extremo, para que tenhamos a postura um pouco frouxa que vem sendo adotada 
quanto à fiscalização. 
 Um item da LDO, Sr. Presidente, estabelece um plus de 20% acima do que se consideraria um preço 
médio e razoável. Esses 20% a mais dessa mediana começam a causar constrangimentos, haja vista o que a 
imprensa nacional aborda nos dias de hoje. 
 Outro ponto da LDO, Sr. Presidente, que conflita com as atribuições do Tribunal de Contas da União é a 
permissiva que existe na Lei de Diretrizes Orçamentárias de um acréscimo de 25%, que, apesar de já estar 
previsto na Lei de Licitações, a LDO agora flexibiliza ainda mais, diz que se pode reduzir de um item para 
acrescer em outro, praticamente alterando o objeto da contratação. 
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 Então, é por esses motivos que estamos requerendo a V.Exa. que possamos analisar com mais calma 
e mais cautela o Aviso nº 9, de 2008, que pode criar algum tipo de conflito com as atribuições e competências do 
Tribunal de Contas da União, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Concluída a discussão, em votação na representação 
da Câmara dos Deputados. (Pausa.) 
 Os Srs. Deputados permaneçam como estão... 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Verificação, Sr. Presidente. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, verificação, e estamos em obstrução. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Quem está pedindo? Tem apoiamento? 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Tem o apoiamento de mais quatro Deputados, Sr. 
Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Quem pediu precisa do apoiamento de dois e já tem 
quatro. Então, está...  
 (Não identificado) - Cadê o... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A Câmara. Quem pediu foi Rogério Marinho. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Conjunta: eu e o Deputado Efraim. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Eu tenho que falar o nome dos Deputados: Heuler 
Cruvinel, Vaz de Lima, Efraim Filho. Quem mais? 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - A união prevalece aqui, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Verificação concedida, na forma regimental. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, só para orientação. Estão contra o relatório 
do TCU? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Estão em obstrução ao relatório do TCU.  
 Verificação. Vamos lá. (Pausa.) 
 A Secretaria da Comissão foi pega de surpresa com o instrumento obstrutivo. Estamos preparando a 
solução. (Risos.) 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Eu fico feliz em saber que a Oposição não está agindo de forma 
tão previsível assim, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A Secretaria ficou em pânico. 
 Verificação concedida. Vamos iniciar. 
 Senador Walter Pinheiro, chamada dos Srs. Deputados. (Pausa.) 
 Vamos votar o relatório. É a votação do relatório. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado Arlindo Chinaglia. (Pausa.) 
 Deputado Geraldo Simões. (Pausa.) 
 Deputado Gilmar Machado. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - “Sim”. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado André Vargas. 
 O SR. DEPUTADO ANDRÉ VARGAS - “Sim”. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado Rui Costa. 
 O SR. DEPUTADO RUI COSTA - “Sim”. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado André Zacharow. (Pausa.) 
 Deputado André Zacharow. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Peço aos Srs. Parlamentares que se posicionem ao 
microfone, para efeito de documentação taquigráfica. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado José Priante. 
 O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - “Sim”. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado Marçal Filho. (Pausa.) 
 Deputado Raimundo Gomes de Matos. 
 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - “Obstrução”. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Rogério Marinho. (Pausa.) 
 Rodrigo de Castro. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Quem pediu tem que votar. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - O Deputado Rogério Marinho pediu verificação. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0933/11  05/07/2011 
 
 

 16

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O Deputado Rogério Marinho não é fantasma. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Os Deputados que pediram verificação e os que apoiaram 
estão presentes e têm de votar. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Todos os Deputados que pediram e os respectivos 
apoiadores estão presentes. Então, vão posicionar-se. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado Rogério Marinho. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Então, é só um esclarecimento. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, é visível a presença dos Parlamentares 
de oposição. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Só um esclarecimento. O Deputado Raimundo Gomes de 
Matos não estava aqui no apoiamento. Então, ele não votou. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - É visível. Pauderney já estava aqui desde o início da 
sessão. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Pauderney também não apoiou. Pauderney também não 
apoiou. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - A verificação é nominal, Deputado Rogério. Não é por... 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Efraim Filho, eu não estou... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Senador, continue. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Nem Pauderney, nem Raimundo. Rogério está em 
obstrução. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Já votou, Deputado Rogério Marinho? 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Já votou. 
 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Mas vocês quatro apoiaram. São quatro apoiamentos. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - É só quem pediu. É só quem pediu. É o Rogério que tem de 
votar... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Rogério e quem apoiou. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Os apoiamentos também. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Senador, continue a votação. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - A verificação nominal, não. 
 (Não identificado) - Pauderney já está se retirando do recinto. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Como é que o apoiamento está ausente? Isso é apoiamento 
ou é fantasma? 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Apoiamento é só para o pedido. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Não. Mas apoiamento... 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Eu estou presente, Senador, mas minha postura é de obstrução, 
e é regimental. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Mas é isto: a obstrução é a não ausência. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos lá. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado Rogério Marinho. 
 (Não identificado) - Você tem que votar “não”. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não, eu estou em obstrução. 
 (Não identificado) - Não, você vota “não”. Você não pode... 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Mas eu não sou contra. 
 (Não identificado) - Fale grosso e diga “não”. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Mas eu não sou contra. 
 Tem que ter um voto divergente? (Pausa.) “Não”. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - “Não”. 
 (Não identificado) - “Não”? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - “Não”. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado Rodrigo de Castro. (Pausa.) 
 Deputado Geraldo Simões. 
 O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES - “Sim”, Sr. Presidente. 
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 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado Dilceu Sperafico. 
 O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO - “Sim”. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado Márcio Reinaldo Moreira. 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - “Sim”. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado Roberto Britto. 
 O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - “Sim”. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado Claudio Cajado. (Pausa.) 
 Deputado Efraim Filho. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Em obstrução, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Então, vai cair a verificação. Os apoiadores estão ausentes... 
 (Não identificado) - Apoiamento tem que votar. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Não, senhor. 
 (Não identificado) - Apoiamento tem que votar. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Não, não precisa. O apoiamento é para verificação nominal. 
Depois, eu posso me colocar em obstrução. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Tem de estar presente. Não, senhor. Não existe isso. 
 Deputado Vitor Penido. (Pausa.) 
 Deputado Giroto. 
 O SR. DEPUTADO GIROTO - “Sim”, Presidente. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Wellington Roberto. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - “Sim”. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Gonzaga Patriota. (Pausa.) 
 Deputado Valtenir Pereira. (Pausa.) 
 Deputado Ademir Camilo. (Pausa.) 
 Deputado João Dado. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - “Sim”, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado Fábio Ramalho. (Pausa.) 
 Deputado Rubens Bueno. (Pausa.) 
 Deputado Nilton Capixaba. (Pausa.) 
 Deputado Edmar Arruda. (Pausa.) 
 Deputada Luciana Santos.  
 A SRA. DEPUTADA LUCIANA SANTOS - Presente. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - “Sim” ou “não”? 
 A SRA. DEPUTADA LUCIANA SANTOS - “Sim”. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado George Hilton. (Pausa.) 
 Deputado Ronaldo Zulke. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - “Sim”. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Portanto, completou a bancada no PT. 
 PMDB 
 Deputado Benjamin Maranhão. (Pausa.) 
 Deputado Danilo Forte. 
 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Presente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O voto. 
 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O voto do Governo, “sim”. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado Geraldo Resende. (Pausa.) 
 Deputado Pedro Chaves. (Pausa.) 
 Deputado Carlos Brandão. (Pausa.) 
 Deputado Domingos Sávio. (Pausa.) 
 Deputado Vaz de Lima. (Pausa.) 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Tranquilo. (Pausa.)  

Ele tem de votar. Ele estava presente, e... Não posso votar por ele. Então, ele conta para quorum. 
 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Deputado Domingos Sávio, em obstrução, Presidente. 
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 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado Alexandre Leite. (Pausa.) 
 Deputado Heuler Cruvinel. 
 O SR. DEPUTADO HEULER CRUVINEL - Em obstrução. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado Pauderney Avelino. (Pausa.) 
 Deputado Audifax. (Pausa.) 
 Deputado Edson Silva, do Ceará. (Pausa.) 
 Deputado Marçal... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O Deputado Marçal está presente. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado Marçal Filho. 
 O SR. DEPUTADO MARÇAL FILHO - “Sim”, Sr. Senador Walter Pinheiro, nosso grande colega 
Deputado Federal, agora na Câmara Alta. “Sim.” 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Com Luciana, completou, mas aqui... (Pausa.) 
 Deputado Márcio Marinho. 
 (Não identificada) - Mas ele não pode votar. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Vamos contar aqui? 
 Há alguma Deputada ou algum Deputado que porventura não foi chamado? 
 O SR. DEPUTADO ÂNGELO AGNOLIN - Sr. Presidente, PDT, Ângelo Agnolin, “sim.” 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - PDT, Deputado Ângelo Agnolin? 
 O SR. DEPUTADO ÂNGELO AGNOLIN - Isso. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Completou o PDT. 
 Há mais alguma Deputado ou algum Deputado? (Pausa.) 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Mais algum Deputado ou Deputada que não votou? 
(Pausa.) 
 (Não identificada) - Há aqueles ali. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Qual é o Bloco? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Identifique-se o Parlamentar que ainda não votou. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - O PCdoB está no Bloco aqui com o PSB? Ele está dizendo 
que está no Bloco, o Deputado Daniel Almeida. 
 (Não identificada) - Para a Comissão de Orçamento não é Bloco. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Não está no Bloco? 
 (Não identificada) - Aqui, não. Aqui não é Bloco. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Vamos lá contar para ver se deu número? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Já deu o número? 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Aqui está completo: 5, 6, 7, 8... 
 (Não identificada) - Não, aqui. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Cinco, 6, 7, 8, 9... 
 (Não identificado) - E V.Exa. não vota, não? 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Eu voto no Senado. (Risos.) 
 (Não identificada) - É Câmara. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Está aprovado. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - ...18 estão presentes; 19, 20, 21. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vinte e um. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Vinte e um Deputados votaram; 17 votos “sim”. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Dezessete votos “sim”. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Um voto “não”, do Deputado Rogério Marinho. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Um voto “não”.  

APROVADO. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, nitidamente, falta representação no Senado, 
não é? 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, não há apoiamento para pedir 
recontagem. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Só quem pode pedir no Senado é um Senador, 
Deputado Rogério Marinho. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Bom, pode ser, um dia, não é? (Risos.) 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Bom, o relatório está aprovado. 
 Vamos definir o horário, para não haver mais verificação no interstício de uma hora. 
 Bom, na Câmara... 
 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, pela ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - São 16h05min, Deputado Danilo, vamos... 
 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, eu quero pedir uma inversão de pauta, se for 
possível. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos votar esse parecer, porque o Senador Walter 
Pinheiro vai relatar. Aí V.Exa. pede logo a seguir. 
 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Em homenagem ao povo baiano, que brilhantemente expulsou 
os portugueses no dia 2 de julho, vou ceder para o Senador Walter Pinheiro. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Bom, a representação no Senado já se posicionou. 
 Só para efeito de apanhamento pela taquigrafia, a representação do Senado posicione-se.  
 APROVADO. 
 Pauta nº 8, item 3: apreciação do relatório de apresentação das matérias do Congresso Nacional sobre 
os relatórios de gestão fiscal do Governo Federal referentes ao exercício de 2008, Aviso 39, Aviso 9, Aviso 
19. O Relator desses três Avisos é o Senador Acir Gurgacz, que votou pelo arquivamento da matéria.  
 O Relator ad hoc nomeado, Senador Walter Pinheiro, está com a palavra, para apresentação do seu 
relatório. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - E como de costume, Sr. Presidente, e é regimental, que o 
Senador faça a leitura completa. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com certeza. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, o Aviso nº 39 encaminha ao Congresso 
Nacional acórdão do Tribunal, e é o seguinte o parecer, que é apresentado pelo nobre Senador Acir Gurgacz, 
conforme análise feita na Comissão: 

 “Fui designado, pelo nobre Presidente desta Comissão, para examinar e emitir parecer sobre 
os Relatórios de Gestão Fiscal, exercício de 2008, que os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União devem encaminhar ao final de cada 
quadrimestre ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União — TCU. Neste Parecer adoto o 
Relatório do terceiro como documento central, por englobar os demais e apresentar informações mais 
completas. 
 A matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal - artigos 54 e 55), pelas leis de diretrizes orçamentárias anuais e pela Lei de Crimes Fiscais 
(inciso I do art. 5º da Lei 10.028/2000).  
 Os Relatórios de Gestão Fiscal — RGF devem ser encaminhados ao final de cada 
quadrimestre ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União — TCU, a quem compete 
elaborar relatório contendo análise dos Relatórios de Gestão Fiscal recebidos, de forma a subsidiar a 
análise da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização — CMO.  
 Dessa forma, o presente documento analisa as matérias em tramitação na CMO relativas aos 
Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 1º Quadrimestre de 2008: MCN nº 46/2008 (Poder Executivo), 
OFN nº 23/2008 (Ministério Público da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), 
OFN 24/2008 (Câmara dos Deputados), OFN nº 25/2008 (Senado Federal), OFN nº 26/2008 (Tribunal 
Superior Eleitoral), OFN 27/2008 (Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça), OFN 
nº 28/2008 (Tribunal Superior do Trabalho), OFN nº 29/2008 (Superior Tribunal de Justiça) e OFN nº 
30/2008 (Superior Tribunal Militar)...” 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, pela ordem. Sr. Presidente, Sr. 
Relator, por obséquio. 
 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não estamos ouvindo nada! 
 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - E ele está lendo ainda! 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Só se eu gritar. 
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 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Pelo amor de Deus, Sr. Presidente, vamos ter 
mais moral aqui na Casa! Nós precisamos acompanhar a leitura, para ver se ele está pulando ou não. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Raimundo, V.Exa. tem razão. Eu vou pedir 
silêncio.  

O Senador está lendo. Em respeito a S.Exa. e em atenção aos Srs. Senadores, vamos manter um 
pouco mais de silêncio, para a oitiva do relatório, e a atenção de V.Exas. também. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Prosseguindo: 

“...2º Quadrimestre de 2008: MCN nº 180/2008 (Poder Executivo), OFN nº 33/2008 (Ministério Público 
da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), OFN 34/2008 (Câmara dos 
Deputados), OFN nº 35/2008 (Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça), OFN nº 
36/2008 (Tribunal Superior do Trabalho), OFN nº 37/2008 (Tribunal Superior Eleitoral), OFN nº 38/2008 
(Superior Tribunal de Justiça) e OFN nº 39/2008 (Senado Federal); 3º Quadrimestre de 2008: MCN nº 
17/2009 (Poder Executivo), OFN nº 01/2009 (Ministério Público da União e do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios), OFN nº 02/2009 (Tribunal Superior Eleitoral), OFN nº 03/2009 (Supremo 
Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça), OFN nº 04/2009 (Câmara dos Deputados), OFN 
nº 05/2009 (Tribunal Superior do Trabalho), OFN nº 06/2009 (Superior Tribunal de Justiça), OFN nº 
07/2009 (Senado Federal) e OFN nº 08/2009 (Justiça Militar da União). 
 O TCU examina os RGFs do exercício de 2008 dos órgãos máximos dos Poderes da 
República, no total de 64, na ordem em que surgem na Constituição Federal: Câmara dos Deputados, 
Senado Federal, Poder Executivo, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior 
Tribunal de Justiça, Conselho da Justiça Federal, Tribunal Superior do Trabalho e mais 24 Tribunais 
Regionais do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e mais 27 Tribunais Regionais Eleitorais, Superior 
Tribunal Militar, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Ministério Público da União e 
Tribunal de Contas da União. 
 Segundo os relatórios do TCU, os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário e do Ministério Público da União encaminharam seus respectivos relatórios de gestão fiscal, 
referentes ao primeiro, ao segundo e ao terceiro quadrimestre de 2008, dentro do prazo legal, bem 
como efetuaram a devida publicação. 
 Em atendimento às exigências da LRF e da Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional-STN 
nº 470/2004, compõem o Relatório de Gestão Fiscal os seguintes demonstrativos: 
 a) Demonstrativo da Despesa com Pessoal; 
 b) Demonstrativos da Despesa com Pessoal – Recursos Transferidos da União para o Amapá, 
Roraima e Distrito Federal; 
 c) Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida; 
 d) Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores; 
 e) Demonstrativo das Operações de Crédito; 
 f) Demonstrativo dos Limites; 
 g) Metodologia de Elaboração dos Demonstrativos que compõem o Relatório de Gestão Fiscal. 
 O relatório do último quadrimestre deverá conter, também, demonstrativo: 
 - do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro; 
 - da inscrição em Restos a Pagar das despesas liquidadas, das empenhadas e não liquidadas, 
inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa e das não inscritas por falta de disponibilidade 
de caixa e cujos empenhos foram cancelados; 
 - do cumprimento do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere à liquidação 
da operação de crédito por antecipação de receita, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 
dez de dezembro de cada ano...” 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Mas não é possível! Sr. Presidente, pela ordem, é 
absolutamente impossível! Não estou conseguindo acompanhar nenhuma linha. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - “...além do atendimento à proibição de contratar...” 
 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É para nós votarmos sem saber o que vamos votar?  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rego) - Senador Walter Pinheiro, eu estou ouvindo bem daqui. 
 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu estou ouvindo, mas não se entende absolutamente nada 
do que ele está falando! Estou solicitando ao Relator que pelo menos indique... 
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 O SR. DEPUTADO RUI COSTA - Sr. Presidente, eu solicito que se distribua uma cópia. Eu estou 
ouvindo plenamente e entendendo também. 
 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É falta de respeito com os Parlamentares!  
 O SR. DEPUTADO RUI COSTA - Então, solicito que se distribua uma cópia para os Parlamentares 
poderem ler. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rego) - Vamos distribuir as cópias para os Parlamentares que 
não estejam acompanhando a leitura. Solicito à Secretaria que distribua as cópias. 
 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Solicito a cópia e peço que ele aguarde um segundo para que 
nós possamos acompanhá-lo. Mantemos uma atitude de respeito ao Relator; agora, é impossível que esta Casa 
vote algo, e parece que propositadamente, sem que ninguém saiba o que é que está votando. Isso é muito sério! 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rego) - Vai chegar a cópia a V.Exa. Vai estar na sua mão. 
 (Não identificado) - Vamos conter os ânimos. Vai ser resolvido agora. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Deputado sabe ler, não é? Então, pode seguramente 
acompanhar. 
 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Deputado? E V.Exa deve saber ler muito bem, mas deve 
saber pronunciar também, e deve saber respeitar os colegas que querem ter conhecimento da matéria de que 
V.Exa é Relator. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Vamos lá. Continuando o relatório, Sr. Presidente:  

“...até o dia dez de dezembro de cada ano, além do atendimento à proibição de contratar tais 
operações no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 
2. Análise 
2.1 - Análise da Despesa de Pessoal  

 A análise efetuada pelo Órgão Técnico do TCU verificou erro no cálculo da RCL do primeiro e 
segundo quadrimestres, fato que foi solucionado após intervenção do TCU junto aos responsáveis. 
Observe-se que os gastos são estabelecidos com base no conceito de Receita Corrente Líquida — RCL 
cuja exatidão de cálculo passa a ser crucial na verificação da regularidade das despesas totais. 
 Na análise do RGF do Poder Executivo referente ao terceiro quadrimestre de 2008, o TCU 
verificou que foram computadas indevidamente entre as deduções do cálculo do limite de despesa de 
pessoal, despesas referentes a benefícios assistenciais, classificadas no elemento 08 — Outros 
Benefícios Assistenciais, pagas com recursos previdenciários, no item “inativos” com recursos 
vinculados, ocasionando um aumento indevido das deduções da despesa de pessoal em R$ 5,2 
milhões. Além disso, o Poder Executivo, apesar de reiterados Acórdãos daquela Corte, continuou 
utilizando indevidamente os recursos vinculados ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores 
Públicos para pagamento de despesas não previdenciárias. Observou-se também inconsistência no 
cálculo das despesas de pessoal efetuado no âmbito da Justiça Eleitoral. 
 Da análise conjunta dos Demonstrativos da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar 
concluiu-se que todos os Poderes e Órgãos federais observaram os limites da LRF quando da inscrição 
de seus respectivos restos a pagar processados e não processados. Da mesma forma, o TCU concluiu 
que foram cumpridos os limites da despesa de pessoal pelos Poderes e Órgãos federais relacionados 
no art. 20 da LRF. 

2.2 - Análise dos demonstrativos 
a) Da Dívida Pública Federal 
O controle da dívida pública é requisito para a gestão fiscal responsável. Assim, a LRF prevê a 

elaboração e publicação de demonstrativos referentes à divida pública consolidada e à divida pública 
mobiliária. 
 A Constituição Federal estabelece que compete privativamente ao Senado Federal fixar, por 
proposta do Presidente da República, os limites globais para o montante da dívida consolidada da 
União. Observe-se que esse limite não foi regulamentado pelo Senado Federal, apesar de o Presidente 
da República ter encaminhado proposta no sentido de fixar como limite da dívida consolidada líquida da 
União trezentos e cinquenta por cento da Receita Corrente Líquida (RCL). 
 A LRF define no art. 29 o conceito de dívida pública consolidada ou fundada como: “o 
montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas 
em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para 
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amortização em prazo superior a doze meses”. Complementa esse conceito o previsto no art. 29, § 3º, 
que afirma integrar a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses 
cujas receitas tenham constado do orçamento. 
 Também deve ser conjugado o disposto no art. 30, § 7º, afirmando que os precatórios judiciais 
não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida 
consolidada, para fins de aplicação dos Iimites. Assim, para fins de apuração dos limites de 
endividamento, devem ser computados como se dívida fossem os precatórios judiciais não pagos 
emitidos após a publicação da LRF. 
 Por outro lado, compete ao Senado Federal estabelecer o limite da dívida pública consolidada 
de Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 Quanto à dívida mobiliária federal convém destacar que compete ao Congresso Nacional, com 
sanção do Presidente da República, dispor sobre o montante da dívida mobiliária federal, nos termos do 
art. 48, XIV, da Constituição Federal. Para atender ao comando constitucional o Presidente da 
República encaminhou mensagem ao Congresso Nacional propondo o estabelecimento de um limite de 
seiscentos e cinquenta por cento da RCL para a dívida mobiliária federal, conforme consta do projeto de 
lei da Câmara dos Deputados nº 3.431, de 2000. 
 Convém destacar que a dívida mobiliária federal é item da dívida consolidada bruta e, portanto, 
da divida consolidada liquida. O limite proposto para a divida mobiliária federal auxilia o cumprimento do 
limite proposto para divida consolidada. 
 O Relatório do TCU apresenta, de forma resumida, o Demonstrativo da Dívida Consolidada 
Líquida do Governo Federal constante no RGF do 3º Quadrimestre de 2008”, especificada inclusive 
conforme seus valores fixados na tabela, contendo: especificação; saldo do exercício, principalmente no 
que diz respeito ao quadrimestre: e a sua variação. 
“1. Dívida Consolidada (Bruta) (...)  
1.1. Dívida Mobiliária (...) 
1.2. Operações de Equalização Cambial (...) 
1.3. Dívida Contratual (...) 
1.4. Precatórios posteriores (...) 
1.5. Dívida Assumida pela União (...) 
1.6. Outras Dívidas (...) 
2. Deduções (...) 
2.1. Ativo Disponível (...) 
2.2. Haveres Financeiros (...) 
2.2.1. Aplicações Financeiras (...) 
2.2.2. Renegociação de Dívidas de Entes da Federação (...). 
2.2.3. Demais Ativos Financeiros”, também relacionados na tabela, que ainda apresenta: 
3. “Dívida Consolidada líquida (DCL) (...) 
4. Dívida Mobiliária (...)” e apresenta também os itens da  
5. “Receita Corrente Líquida (...)  
6. % da DCL sobre a RCL (...) 
7. Limite da DCL proposto ao Senado Federal (...)  
8. Dívida Mobiliária sobre RCL (...)  
9. Limite da Dívida mobiliária proposto ao Congresso Nacional (...).  

Fonte: Banco Central, constante no RGF do 3º Quadrimestre de 2008 (...). 
 Observa-se que a dívida consolidada bruta apresentou crescimento de 0,95%, ao passo que a 
RCL cresceu 10,83%. Assim, a relação dívida consolidada bruta frente à RCL decresceu de 439,34% 
para 400,16%. Por outro lado, as deduções aumentaram 7,17%, proporcionando uma queda na dívida 
consolidada líquida de 5,91%. Assim, a relação DCL sobre RCL caiu de 208,98% para 177,41%, 
representando uma queda de 31,47 pontos percentuais. Esse valor cumpriria com folga o limite de 
350% da RCL proposto pelo Poder Executivo ao Senado Federal. Por outro lado, a dívida mobiliária 
federal cresceu praticamente na mesma velocidade que a RCL no último exercício. Assim, a relação 
dívida mobiliária sobre RCL ficou praticamente estável, passando de 427,10%, em 2007, para 426,68%, 
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em 2008. Essa relação está dentro do limite de 650% proposto pelo Poder Executivo para o Congresso 
Nacional.  
 b) Das Operações de Crédito 
 A LRF exige, no art. 55, inciso 1, alínea “d”, que o RGF contenha demonstrativo das operações 
de crédito, inclusive as realizadas por antecipação de receita. Dessa forma, o TCU apresentou, de 
forma resumida, o Demonstrativo de Operações de Crédito constante do RGF do exercício de 2008. 
Enquanto o Demonstrativo da Dívida Consolidada trata de valores da dívida acumulada pela União, 
representando, portanto, valores de estoque, o Demonstrativo das Operações de Crédito trata apenas 
das operações realizadas pela União durante o exercício sob análise, sendo, dessa forma, valores que 
se acumulam na dívida da União.” 
Esses Demonstrativos constam da tabela do Demonstrativo de Crédito relacionados e apresentados 

pela União. 
 “Verifica-se que as operações de crédito caíram 23% quando comparadas com o exercício 
anterior; em valores correntes, a queda corresponde R$ 125,7 bilhões. Dessa queda, as operações de 
crédito internas foram responsáveis por uma redução de R$ 121,1 bilhões e as externas, por R$ 4,6 
bilhões. No entanto, apesar de a queda das operações de crédito externas, em valores nominais, ser 
bem inferior à verificada nas operações de crédito internas, em valores percentuais representou uma 
queda de 64%. 
 As operações de crédito externas caíram em virtude da diminuição da dívida pública externa 
refinanciada, que caiu de R$ 6,3 bilhões para R$ 950,0 milhões, representando uma queda de 85%. Por 
outro lado, houve um aumento de 89% nas demais operações de crédito externas, passando de R$ 879 
milhões para R$ 1,6 bilhão. Compondo os dois efeitos, verifica-se a redução de 64% da dívida 
contratual externa. 
 Em relação à dívida contratual interna, observa-se que a dívida refinanciada diminuiu R$ 129,6 
bilhões; o montante da dívida referente a títulos da dívida agrária (TDA) diminuiu R$ 557,0 milhões; e o 
montante das demais operações da dívida interna aumentou R$ 9,0 bilhões. 
 O refinanciamento total do principal da dívida caiu R$ 135,0 bilhões, representando uma queda 
de 36%. Por outro lado, as demais operações de crédito, que são as consideradas para fins de limite, 
representam uma alta de R$ 5,3 bilhões, ou de 3%. Apesar disso, a Receita Corrente Líquida aumentou 
11%. Ou seja, houve um aumento da RCL superior ao verificado no montante das operações de crédito, 
não computado o refinanciamento da dívida. Com isso, a relação operações de crédito sobre RCL 
passou de 41,5%, em 2007, para 38,7%, de 2008, o que representa uma queda de 2,8 pontos 
percentuais. Verifica-se, portanto, que a União atende com sobra o limite de 60% estabelecido pelo 
Senado Federal, na Resolução nº 48, de 2007. 
 c) Das Garantias e Contragarantias de Valores 
 Considera-se concessão de garantia o compromisso de adimplência de obrigação financeira ou 
contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada. As garantias concedidas pela 
União abarcam as categorias: fiança ou aval em operação de crédito interno e externo, aval para 
operações realizadas no âmbito de fundos, programas e operações especiais, dentre outros. 
 As contragarantias de maior relevância referem-se à formalização do contrato de garantia de 
grandes obras e as vinculadas e controladas pelos agentes operadores e financeiros dos fundos e 
programas especiais. 
 A LRF exige no art. 55 que o RGF contenha demonstrativo de concessão de garantias, para 
fins de verificação dos limites estabelecidos pelo Senado Federal, conforme prescreve o art. 52, inciso 
VIII, da Constituição Federal. O Senado Federal estabeleceu em 60% da RCL os valores das garantias 
concedidas pela União, nos termos da Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007. A LRF também 
regulou a concessão de garantia e contragarantias no art. 40. 
 Assim, compõe o RGF o Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores, contendo 
as garantias concedidas pela União e as respectivas contragarantias. Ressalte-se que as informações e 
limites de garantias e contragarantias representam o estoque acumulado até o final do período a que se 
refere o demonstrativo. Não são, portanto, apenas o fluxo de garantias concedidas no exercício. 
 O estoque das garantias concedidas pela União atingiu, no final do exercício de 2008, o 
montante de R$ 92,8 bilhões, comparado com o exercício anterior, quando o montante era de R$ 69,3 
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bilhões, com aumento de 34%. Como a RCL aumentou cerca de 11% no mesmo período, promoveu um 
aumento da relação entre as garantias concedidas de RCL de 17,93% para 21,65%. Mesmo assim, a 
relação atende com grande margem ao limite fixado pelo Senado Federal por intermédio da Resolução 
SF nº 48, de 2007, em 60% da RCL. 
 O aumento verificado nas garantias de 2007 para 2008 decorre de um aumento das garantias 
externas, que passou de R$ 24,6 bilhões para R$ 33,9 bilhões, correspondente a 38%; e de um 
aumento das garantias internas, que passou de R$ 44,7 bilhões para R$ 58,9 bilhões, correspondente a 
32%.  
 Nas garantias internas destacam-se os contratos FGTS-BNDES (contrato nº 433/PGFN/CAF, 
de 28 de agosto de 2008) e Fl/FGTS-BNDES (contrato s/n, de 22 de dezembro de 2008) que 
representaram garantias nos montantes de R$ 6 bilhões e R$ 7 bilhões, respectivamente, 
proporcionando um aumento de R$ 13 bilhões nas garantidas dessa rubrica. 
  O estoque de contragarantias recebidas apresentava, no final do exercício de 2007, o 
montante de R$ 36,7 bilhões, passando para R$ 41,9 bilhões no final de 2008, o que representa um 
aumento de 14%. Esse aumento decorre de uma elevação das contragarantias externas, que passaram 
de R$ 17,0 bilhões, em 2007, para R$ 24,0 bilhões, em 2008, representando um crescimento de 42%. 
Por outro lado, as contragarantias internas compensaram parte desse aumento, ao passarem de R$ 
19,7 bilhões para R$ 17,9 bilhões, representando uma queda de 9%. 
 Comparando-se as garantias concedidas com as contragarantias recebidas, observa-se que há 
uma insuficiência de contragarantias no montante de R$ 50,9 bilhões no final de 2008, contra uma 
insuficiência no montante de R$ 32,6 bilhões no final de 2007, o que representa um aumento de 56% na 
insuficiência das contragarantias. 
  Segundo o TCU há razões legais que explicam essa diferença. A LRF, no art. 40, §1º, inciso I, 
afirma que não se exige contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente. Além disso, operações 
realizadas antes do advento da LRF também podiam ser dispensadas da contragarantia. 
  O TCU informa que a determinação constante do Acórdão nº 1.051/2007-TCU-Plenário, que 
exige a publicação de demonstrativo de garantias e contragarantias relacionado aos contratos com 
garantia concedida pela União com a dispensa de concessão da respectiva contragarantia, foi atendida 
pela STN. 
 2.3 - Conteúdo do Acórdão nº 1.059/2009-TCU-Plenário  
Os Ministros do TCU, reunidos em sessão plenária, decidiram: 
1. considerar cumpridas as exigências de publicação e envio ao TCU dos Relatório de Gestão Fiscal 

pelos Poderes e Órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF), correspondentes ao 3º quadrimestre do exercício de 
2008, em obediência aos seus arts. 54 e 55, bem como ao inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19 
de outubro de 2000; 

2.  considerar atendidos pelos Poderes e Órgãos federais relacionados no art. 20 da LRF os limites 
previstos no art. 1º, § 1º, da LRF, no 3º quadrimestre do exercício de 2008, em especial, os limites 
previstos na Resolução do Senado Federal no 48, de 2007, para o montante de operações de 
crédito e garantias concedidas pela União; 

3.  determinar ao Tribunal Superior Eleitoral, setorial orçamentária e financeira da Justiça Eleitoral, que 
oriente os demais órgãos daquele ramo da Justiça Federal para que se abstenham de considerar, 
no cálculo da dedução da despesa bruta de pessoal referente ao pagamento de Inativos com 
Recursos Vinculados, as despesas custeadas com recursos da Fonte 51 — Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas, tendo em vista que tais recursos não figuram entre 
as deduções previstas no art. 19, § 1º, inciso VI, alíneas “a” a “c”, da LRF; 

4.  determinar à SEMAG que, em processos a serem constituídos no futuro sobre a observância dos 
limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, proceda à audiência dos responsáveis 
sempre que for verificado o pagamento de gastos assistenciais com recursos vinculados à 
previdência dos servidores públicos, diligenciando para que sejam devidamente identificadas as 
unidades gestoras dos Poderes que incorreram em tal falta; 

5.  encaminhar, para ciência, cópia da presente deliberação, bem como do Relatório e Voto que a 
fundamentam, aos Órgãos e Poderes responsáveis pelos RGFs analisados no processo, bem 
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como à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e 
ao Conselho Nacional de Justiça, de acordo com o disposto no § 1º do art. 166 da Constituição 
Federal, e em cumprimento à determinação contida no § 3º do art. 125 da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2008; 

6.  arquivar os autos. 
 Voto do Relator 
 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 artigos 70 a 72 e 166, § 1º, 
inciso II, da Constituição Federal. 
 O Relatório de Gestão Fiscal, instituído pelo art. 54 da LRF, 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. 
 No caso em apreciação, a análise procedida pelo Tribunal de Contas da União culminou no 
Acórdão nº 1.059/2009, aprovado pelo Plenário, que considera atendidas as exigências da LRF. 
 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 exercício de 2008 e demais documentos que compõem o processo, e, uma vez que não há 
providências a tomar, determine o seu arquivamento. 
 Sala da Comissão, 
 Senador Acir Gurgacz.” 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Senador Vital do Rêgo) - Agradeço novamente ao Senador Walter 
Pinheiro. 
 Em discussão o relatório. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, quero discutir. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Senador Vital do Rêgo) - Para discutir o relatório... 
 O SR. DEPUTADO GIROTO - Sr. Presidente, pela ordem. Pela ordem, Sr. Presidente, pela ordem. Eu 
gostaria de pedir uma inversão de pauta, do Requerimento nº 14, porque esta é a quinta sessão em que ele está 
em pauta e nós não votamos. Então, eu gostaria que o senhor... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Senador Vital do Rêgo) - Quando se concluir a votação aqui nós 
vamos fazer a inversão que V.Exa. está solicitando. 
 O SR. DEPUTADO GIROTO - Obrigado, Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra o Deputado Efraim Filho, 
depois o Deputado Rogério Marinho. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Sr. Presidente, mais uma vez iniciamos este momento de 
discussão às 16h29min. V.Exa., diligentemente, já olhava também o relógio. Então, Sr. Presidente, nos 5 
minutos que me são regimentais, estou certo de que haverá tempo, sem necessidade da tolerância de V.Exa., 
para podermos expor os nossos argumentos. 
 Sr. Presidente, mais uma vez está claro que obviamente se trata aqui de um procedimento no qual a 
Oposição busca ganhar a atenção do Plenário, a atenção da Comissão, porque não é possível que a LDO seja 
votada hoje. Não houve o tempo necessário para o estudo, a assessoria técnica ainda se debruça sobre o tema, 
e nós temos ainda pontos divergentes que têm de ser tratados com o Governo.  

A Oposição faz diligentemente o seu trabalho, uma Oposição fiscalizadora, uma Oposição que atua 
com responsabilidade, mas que não pode ser atropelada, sem poder debater aqueles temas que são do 
interesse não nosso, mas que são do interesse da Nação.  

Há pouco tempo eu dizia: um dos temas que nos faz prosseguir nesta estratégia de obstrução é 
exatamente a busca de preservar competências e atribuições que são do Tribunal de Contas da União.  
 O Senador Walter Pinheiro leu de forma diligente, com uma dicção que realmente impressiona a todos 
nós, pela clareza, e seguramente no guia eleitoral também deve ser dessa mesma forma, com essa mesma 
dicção, que os seus eleitores compreendem, seguramente. 
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Nós temos, Sr. Presidente, de debater exatamente a necessidade do diálogo. O que a Oposição pede é 
a oportunidade de debater esses pontos que são críticos, para que não cheguemos no momento da votação da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, do seu projeto, que o Deputado Márcio Reinaldo Moreira relata, sem que 
tenhamos condições de analisá-los de forma profunda. A assessoria técnica que aqui nos auxilia diz que precisa 
de mais tempo; conversava com o Deputado Gilmar, conversava com o nosso Líder do Governo, com todos, no 
sentido de tentar buscar essa convergência de opiniões.  

Nós não seremos atropelados, nós não seremos “tratorados”; usaremos do Regimento da forma 
adequada e conveniente, para que possamos ganhar o tempo necessário para que este diálogo ocorra da 
melhor forma.  
 V.Exa., como Presidente, sabe que são 16h32min; no último minuto (risos) que ainda me resta, então, 
eu gostaria de concluir este meu pronunciamento dizendo que, apesar da leitura dinâmica do Senador Walter 
Pinheiro, nós tivemos aqui a oportunidade de analisar e de ver que é preciso que esta Comissão entenda que é 
hora de encerrar a sessão; que nós temos, sim, de dar mais tempo ao diálogo; que nós temos de avançar nas 
composições, para que nós possamos realmente chegar a um limite e a um denominador comum, que deve 
existir, Sr. Presidente. 
 Como eu disse, há uma grande preocupação no relatório da LDO, que é a de preservar as 
competências, que é a de não usurpar as competências do Tribunal de Constas da União, não afrouxar as leis 
de fiscalização. Já tivemos o regime diferenciado da Copa, o regime diferenciado de contratações, e agora, na 
LDO, vem uma norma estranha; depois de se traçar uma “mediana”, que são os “preços razoáveis” para a 
contratação, traz-se um plus de 20%, Sr. Presidente! Um plus de 20%, acima do que se consideraria razoável 
para a contratação!  

Isso é inadmissível, e não pode ser votado sem que haja esse diálogo entre a Oposição e a Situação, 
para preservar, assim, as garantias de um processo que não venha contaminado e viciado, Sr. Presidente. 
Então, ainda dentro do tempo regimental, obedecendo a V.Exa., sempre no controle estrito do tempo, agradeço 
a oportunidade que V.Exa. nos concedeu para discutir a matéria. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Outro estudioso do assunto, o Deputado Rogério 
Marinho, tem a palavra. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Agradeço a gentileza a V.Exa. 
 Como eu tenho 1 minuto do tempo do Deputado Efraim... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - V.Exa. tem só os seus 5 minutos.  
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - (Risos.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. 
Senadores, ilustre Relator Márcio Reinaldo, esse relatório certamente para todos nós foi uma aula, um processo 
didático. Quero agradecer inclusive a eloquência e a clareza com que ele foi lido ao nosso Senador Walter 
Pinheiro. Walter conseguiu dar-nos aqui uma visão do que acontece com a Administração Pública, já que esse 
relatório trata do exercício de 2007/2008, do Governo Federal e de outros órgãos correlatos, como o Ministério 
Público e o próprio Tribunal de Justiça.  
 E um dado chama-nos a atenção, Sr. Presidente: é o fato de que a dívida consolidada do Governo 
Federal no último quadrimestre de 2008 estava em R$ 1,714 trilhão. É um valor bastante razoável, com 
crescimento de 1% em relação ao exercício de 2007. Isso significa, Sr. Presidente, que nós estamos, como País, 
consignando no Orçamento Geral da União uma parcela nunca inferior a R$ 200 bilhões que são pagos aos 
rentistas tanto da dívida interna quanto da dívida externa nacional. Esse recurso certamente faz falta, e faz muita 
falta, na aplicação da qualidade da educação, na melhora da saúde pública, na infraestrutura do Governo 
Federal, tão necessária para a logística das nossas exportações e para o nosso comércio.  

As nossas estradas estão em petição de miséria. As nossas ferrovias não são concluídas. O recurso 
para investimento nunca é suficiente. O Governo, inclusive, que tem alardeado com pompa e circunstância o 
Plano de Aceleração do Crescimento, consegue uma nova marca pífia: no dia 30 de junho deste ano, 6 meses 
após o início desta atual administração, apenas 3,9%, Sr. Presidente, dos investimentos consignados no PAC, a 
principal ação deste Governo, foram efetivamente concluídos. Menos de 4%! Os senhores hão de convir que é 
uma marca muito tímida. Isso porque, Sr. Relator, normalmente este Governo está comprimido pelos Restos a 
Pagar do Governo anterior.  

Então, nós temos na verdade um outro Orçamento.  E aqui, neste lugar, onde Deputados e Senadores 
têm uma obrigação para com o País, para com a Nação, independentemente do seu posicionamento, como 
membro de Situação ou membro de Oposição, precisamos resgatar o papel do Parlamento. Neste momento em 
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que discutimos esse relatório, nós temos essa possibilidade. E quero aqui elogiar o relatório do Deputado Márcio 
Reinaldo, que aponta nessa linha, não da maneira que imaginávamos, mas dando alguns passos positivos, no 
sentido de equacionar esse problema. 
 Nós propusemos, na Legislatura anterior, um redutor de 75% sobre os Restos a Pagar, mediante 
critérios, critérios estabelecidos por obras que deixaram de ser importantes, por obras que não foram colocadas 
em prática, até por improbidade administrativa, por desvio de recurso, mas infelizmente o Governo tem 
aumentado de forma geométrica os Restos a Pagar, impedindo a correta execução do Orçamento no ano em 
curso. E nós aqui, que nos debruçamos, que estudamos o Orçamento, que trabalhamos arduamente para 
construirmos entre nós a realidade, uma média do pensamento da vontade da Nação brasileira, vemo-nos 
sempre frustrados, porque não conseguimos vê-lo executado em sua plenitude.  

O Governo precisa urgentemente equacionar essa situação da taxa de juros. Não é possível, Sr. 
Presidente, termos aqui no Brasil a jabuticaba que é a nossa taxa de juros. 
 O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa. Seu tempo foi concluído. 
  O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - A taxa de juros... Só quero concluir aqui. 
 O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) - Deixe para o próximo. Deixe para o próximo, Rogério.  

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Está tão bom! (Risos.) 
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) - Mas deixe para o próximo. Parabenizo V.Exa. 

 Está encerrada a discussão. 
 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Estou aguardando a minha oportunidade, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) - V.Exa. não se posicionou, mas... 
 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Posicionei-me, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) - Então, V.Exa. tem a palavra, Deputado Domingos Sávio. 
 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, nós, em que pese tenhamos, sim, como já foi 
lembrado pelos nossos colegas, a missão de aprofundar o debate, com a busca de construirmos um diálogo com 
o Governo, o que não tem havido, nessa condição de tentar, pelo simples fato de haver uma maioria que 
respeitamos muito, tão significativa, não podemos fazer deste Parlamento um ambiente em que não haja espaço 
para o debate, em que não haja espaço para construir um entendimento.  

E eu já de pronto agradeço a V.Exa., que dirige esta Comissão com o equilíbrio, com a moderação 
necessária ao bom exercício da democracia, até porque nós estamos discutindo um relatório, Sr. Presidente, 
que nos dá a oportunidade de fazer reflexões extremamente importantes. O relatório de gestão que ora é 
apresentado foi lido com muita dinâmica pelo Senador Walter Pinheiro, dinâmica essa que exigiu de todos não 
só a capacidade acurada de acompanhá-lo pela audição, mas a necessidade de exercitarmos as nossas 
potencialidades taquigráficas para seguir aquilo que é fundamental, que é saber o que é que estamos votando. 

E pode parecer para alguns Parlamentares, ou para alguns que nos acompanham, que querer saber o 
que estamos votando é querer demais, e quando se chega a esse ponto algo não vai bem no Parlamento. 
Quando se chega ao ponto de se querer que simplesmente se vote porque há uma orientação para votar nessa 
ou naquela direção, sem sequer conhecer, e o pedido para conhecer passa a ser entendido como uma atitude 
de quem atrapalha ou cria algum empecilho ao andamento, isso é algo que merece uma reflexão de início.  

Mas, além dessa reflexão, o conteúdo da matéria aponta-nos, por exemplo, que no exercício em 
questão, no exercício de 2008, houve um acréscimo, Sr. Presidente, significativo, na receita líquida corrente, da 
ordem de 11%. Isso faz-nos refletir sobre como andam no Brasil as questões tributárias. Por quê? Porque nós 
não tivemos naquele exercício um crescimento do PIB tão fantástico, o que, aliás, nós desejávamos que 
houvesse. Nós não tivemos também uma inflação alta, o que é muito bom. No exercício de 2008, eu não tenho 
os dados precisos, mas seguramente a inflação esteve abaixo de 5%. Tivemos também um crescimento do PIB 
abaixo dessa monta. No entanto, a arrecadação do Governo cresceu, acima do que cresce o País. Isso mostra 
— não é? — a voracidade que o nosso País vem experimentando e que não para de sempre querer mais e mais 
impostos. 
 Eu aproveito para registrar isso porque nós somos daqueles que vamos sempre insistir que é hora de 
definirmos e aprovarmos a regulamentação da Emenda 29, de termos a definição clara de que saúde é 
prioridade — e dinheiro para isso existe —, e nessa hora não cairmos na tentação de querer criar mais impostos, 
porque toda vez que analisamos qualquer matéria de gestão nós temos a oportunidade de ver, Sr. Presidente, 
que a arrecadação cresce assustadoramente a cada ano no País, à custa do setor produtivo. O setor produtivo, 
que tem carregado o País, paga... 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O.k., agradeço a... 
 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O meu tempo ainda não se esgotou, Sr. Presidente. V.Exa. 
tirou-me alguns segundos. Eu quero concluir pelo menos os meus 42 segundos. É preciso que eu pelo menos 
conclua o meu raciocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Já chegamos ao... 
 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Então, não é justo que nós tenhamos inclusive a falta de 
oportunidade de analisar uma matéria que trata de gestão financeira do País, na Comissão de Orçamento do 
País! Quer dizer, nós nem na Comissão de Orçamento vamos poder discutir orçamento, como se o mundo fosse 
acabar daqui a alguns minutos! Então, acho que a Oposição tem esse direito e, mais do que isso, esse dever.  

E nós pedimos que a base do Governo compreenda que debater a matéria não significa atrapalhar o 
andamento da Comissão; é cumprir a nossa missão. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Obrigado, Deputado. 
 Há mais duas inscrições: Deputado Raimundo Gomes de Matos e Deputado..  
 O SR. DEPUTADO GIROTO - Pela ordem, Sr. Presidente, eu gostaria de voltar a insistir na inversão de 
pauta. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Só depois da votação, Giroto. Só depois dessa votação, 
entenda. 
 O SR. DEPUTADO GIROTO - O.k., Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O Deputado Raimundo Gomes de Matos tem a palavra. 
 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, nós ouvimos a leitura dinâmica 
do nobre Senador, e inclusive não vou pedir notas taquigráficas, nem vou também buscar as fitas de gravação, 
porque, na íntegra, V.Exa., na página 5, no quadro de especificação, pulou de dívida consolidada para dívida 
contratual, para dívida não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, e passou por aqui voando, certo? Acho 
que isso não deve ser feito. Quer dizer, é um Senador que já passou por esta Casa, já passou por esta 
Comissão. E é ruim para a imagem da Comissão de Orçamento, é ruim para a imagem dos Congressistas.  

É por isso que às vezes a imprensa critica os Deputados e Senadores, porque há manobras como essa. 
Se nós formos buscar as notas taquigráficas, é uma vergonha para a Comissão de Orçamento — desculpem o 
termo — terem sido pulados aqui itens de uma tabela que é de suma importância, de uma matéria também que, 
graças, à época, ao Ministro Malan, a Pedro Parente, foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Se não existisse a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, talvez nós não estivéssemos neste momento pelo menos tomando conhecimento de 
um assunto de tanta importância, que é nós avaliarmos o endividamento do País, os recursos orçamentários, 
uma parte, como estão sendo utilizados. 
 E há pouco tempo foi citado também aqui que o Governo fica obstruindo a Emenda Constitucional nº 
29/00, colocando urgência numa matéria, porque quer criar mais impostos. Não vamos dizer que não é! A 
Emenda 29 daria R$ 17 bilhões a mais para a saúde, para os Estados e para os Municípios. Então, no próprio 
relatório — está aqui — há um aumento da receita de 11%. E nós vemos, está aqui num jornal, está lá: obras da 
Transnordestina paradas; obras da transposição paradas. É o “Plano de Aceleração do Contingenciamento”! É 
como está sendo batizado, um jornalista batizou: “Plano de Aceleração do Contingenciamento”. A Assembleia 
Legislativa do Estado está indo lá, às localidades em que está havendo essas obras, porque há o 
contingenciamento.  

E nós abrimos outro jornal, está lá: PAC, a corrupção no Ministério dos Transportes. E daí: PAC, “Plano 
de Aceleração da Corrupção”. (Risos.) Quer dizer, é até de achar graça! E o posicionamento do Governo? Tira lá 
um diretor, dois, três, não sei o quê, e o Ministro permanece. O Ministro é imune! Das duas, uma: ou o Ministro 
não domina os seus assessores, ou não conhece o que está acontecendo naquela Casa, e com isso, assim 
sendo, ele não deveria permanecer, porque se ele conhecia é conivente; se ele não conhecia, muito bem, 
demonstra incompetência gerencial. Se o Ministro diz que não conhecia aquela máquina de promover essa 
corrupção, ele não está gerenciando; os outros é que estão gerenciando por ele. 
 Por isso, num jornal do Ceará — não sei se o Deputado viu —, tinha lá, entre aspas, “Plano de 
Aceleração da Corrupção”. E se você for para as obras, está lá: “Plano de Aceleração do Contingenciamento”. 
 A Presidente lança um PAC 2, do Minha Casa, Minha Vida — que os Prefeitos estão chamando de 
"Minha Casa, Meu Tormento", porque está “publicizado”, todo mundo atrás de casa, atrás de terreno —, se nem 
o PAC 1 foi realizado! 
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 Então, de tudo isto precisamos ter clareza, dentro do pacto federativo: da nossa missão, do nosso 
compromisso, da realidade nua e crua das finanças do País, dos restos a pagar. 
 Ouvi o Ministro Mantega dizer na CBN: "Criar um prazo a mais para Estados e Municípios, muito bem. 
Agora, garantir o pagamento é outra situação". Quer dizer, prorroga-se o prazo, e o Ministro Mantega já diz que 
não tem recursos para pagar. É uma brincadeira! É uma brincadeira com os Congressistas, é uma brincadeira 
com todos os que fazem a administração pública em nosso País... 

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, questão de ordem. 
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Este nosso posicionamento é no sentido de 

garantir realmente que possamos ter o debate no Congresso Nacional, uma Casa de diálogo para o processo 
democrático brasileiro. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Na forma do art. 107, parágrafo único, do Regimento do 
Senado Federal, havendo Ordem do Dia no Senado, suspendo a presente reunião e convoco V.Exas. para 
reiniciá-la a partir do momento em que as Casas liberarem a Ordem do Dia. 
 Está suspensa a reunião. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, o nobre Deputado Raimundo Gomes 
de Matos, falando há pouco, já condena o Ministro Alfredo Nascimento. 
 Não faça, nobre Deputado, nenhum prejulgamento. Respeitando o seu Estado do Ceará, as notícias lá 
estão chegando mais rápido do que em todos os Estados da Federação. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A reunião está suspensa. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, só um registro. São 16h48. Só quero alertar 
que são 16h48, o tempo para (ininteligível) interstício. 
 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - O Governador Cid afirmou. O Governador do 
Estado afirmou. 
 Reafirmo, junto com o Governador Cid Gomes. 
 (A reunião é suspensa.) 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Declaro reiniciada, às 8h50min, a 12ª Reunião Ordinária da 
Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes 
das Pautas nºs 8 — alterada —, 9, 10, 11 e 12.  

Informo que os avulsos das matérias encontram-se na Mesa dos trabalhos. 
 Vamos continuar a discussão.  

A discussão não foi encerrada antes da suspensão da Pauta nº 8, alterada, no item 3. 
Estávamos em um  processo de discussão. Eu reproduzi a hora para efeito de interstício.  
Portanto, vamos continuar a discussão com o Deputado Vaz de Lima, terceiro e último orador para 

discutir a matéria. Domingos já discutiu. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Pela ordem, Sr. Presidente. Embora V.Exa. tenha falado em 
interstício, estamos reiniciando uma sessão e verifica-se de plano a inexistência de quorum. Como Vice-Líder do 
PSDB, estou questionando a V.Exa. se nós não teríamos essa impossibilidade, uma vez que se verifica absoluta 
ausência de quorum no plenário. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Mas os Parlamentares estão chegando. Estamos 
começando agora. Vamos nos entender. Vamos continuar a discussão aqui até a hora do... Vamos continuar... 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Estou questionando V.Exa., porque acredito que não é 
apropriado um reinício de trabalho sem quorum. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, pela ordem. Eu queria fazer aqui uma 
ponderação, porque havíamos tentado prosseguir a reunião hoje — e aí um apelo que eu queria fazer —, porque 
a nossa proposta é que hoje fizéssemos apenas a leitura. Amanhã teríamos, então, apresentação das emendas, 
discussão e, depois, votação.  

Então, meu apelo é para que pudéssemos ter um avanço, para que todos conhecessem exatamente o 
texto e para facilitar o encaminhamento para amanhã. É apenas isso.  

O que foi lido pelo Senador Walter Pinheiro é apenas arquivamento. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - É, tudo é arquivamento. 
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Então, não temos qualquer projeto. Então, esse é o apelo: 

vamos ler apenas o texto. E aí a gente faz o debate amanhã. Faremos o debate, a apresentação dos destaques 
e a votação. Perfeito? 
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A sessão ordinária já está convocada para amanhã a tarde. E para as duas extraordinárias haverá 
amanhã à tarde e amanhã à noite, ambas convocadas desde a semana passada. Então, não queremos 
atropelar. Estamos querendo exatamente o diálogo para que a gente possa chegar a um bom termo, porque nos 
interessa fazer o debate da LDO com tempo. Portanto, para fazermos esse debate na outra semana, vamos 
fazê-lo de forma atropelada. E todos sabem que a partir do dia 15, caso não votemos a matéria, não podemos 
entrar de recesso. É a única coisa que nos impede de entrar em recesso.  
 Então, é lógico que queremos votar com prazo, com tranquilidade. E o Deputado Márcio Reinaldo está 
aberto para discutir com todas as bancadas.  

Essa é a proposta. 
O SR. DEPUTADO MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, permita-me, como  Vice-Líder, apenas trazer um 

argumento ao nobre Deputado Gilmar Machado: eu estou nessa mesma linha e sinto que também assim está o 
Deputado Rogério Marinho, que coordena a nossa bancada, no sentido de buscar entendimento. Agora, não se 
constrói entendimento antes de se conversar.  

O que nos preocupa é que tivemos uma sessão que se iniciou com algumas dificuldades, inclusive a 
forma como foi feita a leitura. E agora a gente fala de uma nova leitura, mas não houve um diálogo. Existem 
algumas questões. 

O Deputado Márcio Reinaldo também é uma pessoa com quem temos uma relação extremamente 
próxima e de respeito e de entendimento, mas existem alguns itens sobre os quais temos propostas de destaque 
e alguns assuntos que precisam ser melhores esclarecidos. E, ainda em plenário, o Líder do Governo no 
Congresso, Deputado Mendes Ribeiro, dizia-nos do desejo de S.Exa. de conversar com o Deputado Rogério 
Marinho, mas houve um desencontro. Parece-me que o Deputado Rogério estava com V.Exa.. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - O Deputado Mendes Ribeiro está chegando. 
 O SR. DEPUTADO MARÇAL FILHO - Eu estou desejoso de que haja esse entendimento e esse 
diálogo, que poderá facilitar, e muito, o nosso trabalho. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Vai haver. Vamos continuar. Deixem-me dar a palavra 
a Vaz, porque ele estava inscrito e eu tenho o maior respeito pelo Deputado do PSDB, esse paulistano 
maravilhoso.  

Vaz, V.Exa. tem a palavra, para usar seus cinco minutos. Nesse interregno o Deputado Mendes deve 
chegar e a gente poderá construir um acordo.  

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, apenas uma intervenção. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Rogério Marinho. 

 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Já que estamos em processo de discussão, apenas quero 
“posicionar” a posição do PSDB — e desculpe-me até a redundância ao falar em “posicionar” a posição, mas 
ficamos emocionados com o discurso do Deputado Gilmar. É o seguinte: estamos com duas situações e não 
temos nenhuma dificuldade em publicizá-las.  

A primeira é em relação ao questionamento ou à possibilidade de alterarmos a própria resolução que 
criou esta Comissão, ou que regula esta Comissão, que é a possibilidade de haver uma superposição em 
relação ao Comitê do qual o Deputado Vaz é Presidente. Esse é o primeiro ponto . 
 Em relação a LDO, não temos nenhuma dificuldade de discuti-la e votá-la. Mas tivemos hoje, em função 
inclusive dos nossos desencontros, uma primeira conversa com o Relator — aliás o Relator é extremamente 
afável e receptivo. O relatório, em linhas gerais, é extremamente consistente e avança muito em relação ao que 
acreditamos, mas ainda há pontos que necessitam de maior esclarecimento. E como o Relator recebeu esse 
posicionamento nosso agora à tarde, Deputado Gilmar, certamente S.Exa. vai se debruçar sobre essa situação 
com a sua assessoria e deve conversar com Governo para verificar se é possível alguma transigência. E 
entendemos que essa situação tem que ser equacionada dessa forma, pois o Relator, mesmo com toda sua 
autonomia e com toda a sua condição de Relator, certamente vai conversar com o Governo sobre as 
ponderações que fizemos.  

Por fim, o fato de se ler o relatório agora não vai nem vem, porque, na verdade, eu não sei, Deputado 
Gilmar, se as posições que colocamos serão aceitas ou não pelo Relator. Então, nada obsta que suspendamos 
hoje a sessão e amanhã a reiniciemos, à luz da posição do Relator em função dos posicionamentos que 
colocamos para ele. Caso S.Exa. concorde com nosso posicionamento, eu asseguro a V.Exa. que amanhã 
mesmo faremos a leitura, votaremos e resolveremos a situação dentro do âmbito da Comissão.  
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Então, não se trata de lermos o relatório hoje ou amanhã, pois S.Exa. pode regimentalmente ler e votar 
no mesmo dia. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Mas, Gilmar, eu tenho certeza — e pode perguntar ao 

Relator — que as ponderações que fizemos ainda não foram assimiladas no texto ou mesmo retrucadas. Então, 
a gente está antecipando uma situação que na verdade ainda não aconteceu. Quer dizer, fizemos 14 ou 15 
ponderações diferentes com o Relator. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, pela ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo)- O Deputado Pedro Chaves está com a palavra, 
representando o PMDB. 
 O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - O PMDB tem alguma contribuição a oferecer ao relatório do 
Deputado Marcio Reinaldo, pois temos quatro destaques a apresentar em nome do partido. E eu só queria a 
confirmação de V.Exa. de que, mesmo fazendo a leitura do relatório hoje, o prazo para apresentação dos 
destaques se estenderia até amanhã? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Vamos trabalhar para que o prazo continue até 
amanhã. Obedecendo ao Regimento, sem feri-lo, Deputado Pedro, vamos continuar assim, até que o Relator 
possa assimilar in totum as necessidades e reivindicações do plenário. 
 Deputado Wellington Roberto. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, o nobre Deputado Rogério Marinho... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Peço silêncio ao Deputado Cajado, que já chegou 
mostrando... (Risos.) 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - O nobre Deputado Rogério Marinho insiste e persiste 
na condição das atribuições do Comitê, do qual o nobre Deputado Vaz de Lima é Presidente. Eu já disse por 
diversas vezes aqui, no âmbito da nossa Comissão, que são coisas distintas a criação desse grupo de trabalho 
em relação à ação do Comitê, do qual o Deputado Vaz de Lima Presidente.  

Então, eu não concordo. O PR também não concorda, assim como alguns partidos da base, acredito 
eu, estão solidários com a criação do grupo de trabalho. 

Essa é a visão do PR. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) – Essa é a posição de V.Exa. 

Continuamos a Ordem do Dia apreciando Item 3 da Pauta nº 8, alterada, que estava em processo de 
discussão.  

A manifestação agora cabe ao Deputado Vaz de Lima, que está com a palavra para usá-la durante 
cinco minutos. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Está em discussão.  

Durante o processo de discussão não pode. O Deputado Vaz de Lima está com a palavra...  
 (intervenções simultâneas ininteligíveis.) 
 O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Sr. Presidente, nobres Deputados, eu queria fazer uma preliminar e 
depois... 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Senado Vital do Rêgo) - Baseado em que artigo, nobre Deputado Cajado? 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Art. 29 — e tenho ele decorado. E o que diz o art. 29, Sr. 
Presidente? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) – Tem V.Exa. a palavra (Risos.) 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem, 
com base no art. 29 do Regimento Interno 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra V.Exa.. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É notório, Sr. Presidente, que não podemos continuar com a 
sessão, por falta da presença do mínimo de 10% dos Senadores. Portanto, sem me de delongar, eu pediria a 
V.Exa. que encerrasse esta sessão. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu pediria ao Presidente, inclusive, que consultasse o 
art. 134.  

Convalidando a posição do Deputado Cajado, o art. 134 que diz que só podem ser iniciados os 
trabalhos com um sexto do número.... 
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 O SR. DEPUTADO ANDRÉ VARGAS - Nós não estamos iniciando o trabalho, não, aqui é 
continuidade... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Para contraditar, concedo a palavra ao Deputado 
Gilmar Machado e ao Deputado André Vargas. Para contraditar a questão de ordem do Deputado Cajado. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Primeiro, falarei sobre a indagação do Deputado Claudio 
Cajado, depois falarei sobre os entendimentos. 

Primeiro, estamos dando sequência a uma Comissão que já tinha quorum, e a verificação vai se dar na 
hora da votação. Ao Deputado Cajado — e espero que S.Exa. chegue também ao Senado — devo dizer que 
quem deve pedir a verificação do Senado é Senador. Quando chegar a hora da votação, logicamente vai ser 
pedido. Na Câmara há quorum mais do que suficiente para que a gente possa dar sequência aqui aos nossos 
trabalhos. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu pediria que V.Exa. me permitisse ler o § 2º 
do art. 29, exatamente para que o Deputado Gilmar Machado possa entender claramente o erro que acabou de 
cometer aqui. Eu digo “erro”, porque eu não diria que S.Exa. desconhece o Regimento, pois, para mim, o 
Deputado o conhece.  

Por isso, digo que S.Exa. errou. O que diz o § 2º:? “No curso da sessão, verificada a presença de 
Senadores e Deputados em número inferior ao mínimo fixado no art. 28, o Presidente encerrará os trabalhos ex 
offício ou por provocação de qualquer Congressista”. 
 Portanto, na condição de Congressista, peço ao Presidente que, ex offício, determine o encerramento 
desta sessão por falta de quorum na presença dos Senadores da República. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Na forma do art. 29, § 2º, determino o encerramento 
desta sessão. 
 Tenham todos uma boa noite.  
 

 


