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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Há número regimental para 

a abertura dos trabalhos. 

 Declaro iniciada a 18ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes na Pauta nº 20, de 2011. 

 Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalho. 

 Há quorum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e 

na do Senado Federal. 

 Quero suspender a reunião por 10 minutos, porque estamos fazendo um 

acordo de Lideranças para que nós possamos reiniciar os nossos trabalhos. 

 Então, está suspensa a reunião por 10 minutos. 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Declaro reiniciada a 18ª 

reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação de matérias constantes na Pauta nº 20, de 

2011. 

 Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalho. 

 Há quorum para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal. 

 Aviso. 

 Informo que no dia 14 de setembro, quarta-feira, às 14h30min, amanhã, neste 

plenário, será realizada reunião de audiência pública convocada com a finalidade de 

ouvir a Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Sra. Miriam 

Aparecida Belchior, que irá discorrer sobre a Proposta Orçamentária de 2012 — o  

Projeto de Lei nº 28, de 2011-CN, que encaminha ao Congresso Nacional, nos 

termos do art. 61 da Constituição Federal, texto de projeto de lei que estima a 

receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2012 — e sobre o 

Plano Plurianual de 2012-2015, o Projeto de Lei nº 29, de 2011-CN, que institui o 

Plano Plurianual da União para o exercício de 2012-2015. 

 Apreciação da ata. 

 Na 6ª reunião extraordinária, realizada no dia 24 de agosto de 2011, foi 

aprovada a ata da 14ª reunião ordinária, realizada em 9 de agosto de 2011. 
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Entretanto, após a aprovação, foi constatado pela Secretaria da CMO um erro no 

texto, exatamente no encerramento, a saber: “(...) observado o disposto no art. 29, § 

1º, do Regimento Comum”, que deverá ser retirado, ficando a redação dessa frase 

nos seguintes termos: “Em virtude da inexistência de quorum regimental para 

deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o 

Presidente em exercício encerrou a reunião”. 

 Na referida reunião, presidida pelo Deputado Gilmar Machado, S.Exa. não 

aguardou o prazo de 30 minutos para atingimento do quorum. Logo, não se pode 

fazer menção ao art. 29, § 1º, do Regimento Comum. 

 Não havendo discussão e conforme estabelecido na alínea “f” do art. 8º do 

Regulamento Interno da Comissão, coloco em votação a ata corrigida da 14ª reunião 

ordinária, realizada no dia 9 de agosto de 2011. 

 A ata está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Na representação do Senado. 

 Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Apreciação das atas. 

 Havendo concordância do plenário, proponho a dispensa da leitura das atas, 

por terem sido distribuídas antecipadamente. (Pausa.) 

 Não havendo discussão e conforme estabelecido na alínea “f” do art. 8º do 

Regulamento Interno da Comissão, coloco em votação as atas das seguintes 

reuniões: 17ª reunião ordinária, realizada no dia 30 de agosto de 2011, e 7ª reunião 

extraordinária, realizada no dia 31 de agosto de 2011. (Pausa.) 

 As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Na representação do Senado. 
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 Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Expediente. 

 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. 

 Vamos passar agora à Ordem do Dia. (Pausa.) 

 Tendo havido acordo nessas matérias aqui abaixo, vamos passar à 

apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 13/2011-CN, que “Abre ao 

Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de 

R$44.891.709,00 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil, 

setecentos e nove reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 

vigente”. Relator: Deputado Carlos Brandão.  

 Como S.Exa. não se encontra presente, vamos nomear Relator ad hoc o 

Deputado Raimundo Gomes de Matos.  

 Foram apresentadas 18 emendas. Voto: favorável, nos termos do projeto. Foi 

retirada pelo autor, Deputado Carlos Brandão, a Emenda nº 17, com indicação pela 

inadmissibilidade das Emendas nºs 02, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 e pela 

rejeição das demais. 

 Com a palavra o Relator ad hoc, Deputado Raimundo Gomes de Matos, para 

apresentação do relatório. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, em 

virtude de o relatório apresentado com os avulsos ter sido entregue a todos os 

membros desta Comissão, solicito permissão para ir direto ao voto: 

 “II - Voto do Relator. 

 Do exame da proposição, verifica-se que a” 

indicação “do Poder Executivo adota de forma apropriada 

a modalidade de crédito suplementar, dado que objetiva 
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suplementar dotações orçamentárias em programações e 

unidades orçamentárias constantes da lei orçamentária 

em vigor. 

 Da mesma forma, a proposição mostra-se 

consentânea com os dispositivos constitucionais e os 

preceitos legais pertinentes, em particular no que diz 

respeito à sua compatibilidade com o Plano Plurianual, 

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011 (Lei nº 

12.309/10) e com a Lei Orçamentária para 2011 (Lei nº 

12.381/2011). 

 Constatou-se, igualmente, que a proposição não 

fere quaisquer outros dispositivos legais relativos à 

alocação de recursos e que seu detalhamento se acha 

realizado segundo os princípios de boa técnica 

orçamentária. 

 Com relação às emendas apresentadas, somos 

pela declaração de inadmissibilidade das emendas nº 02, 

04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, por se 

enquadrarem nas hipóteses de” inadmissibilidade “de 

emendas, previstas nos arts. 29, 109 e 147 da Resolução 

nº 01-CN, de 2001. 

 Somos ainda pela rejeição das emendas nº 01, 03 

e 09, pois as mesmas propõem cancelamento de dotação 

objeto de suplementação no PLN nº 13/2011. 

Entendemos que efeito conjugado dessas emendas se 

contrapõe a um dos objetivos que motivaram a 

apresentação do projeto em apreço, voltado para 

recompor recursos destinados a financiar despesas 

administrativas no âmbito do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as quais 

haviam sofrido cortes na lei orçamentária em vigor. Caso 

viessem a ser aprovadas as citadas emendas, os efeitos 
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da suplementação seriam praticamente anulados, 

acarretando prejuízos para o cumprimento das atribuições 

daquele Ministério. 

 O mesmo raciocínio também se aplica às emendas 

nº 05, 07 e 15. Tais emendas baseiam-se no 

cancelamento parcial de dotações do Programa de 

Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias, cujo 

estágio atual da execução financeira e orçamentária 

revela o elevado comprometimento dos recursos com as 

finalidades para as quais foram originalmente alocados. 

De fato, verifica-se que até o mês de julho já foi liquidado 

e pago cerca de 99% do valor autorizado na LOA 2011 

para essa rubrica. Por esse motivo, o PLN nº 13/2011 

propõe reforço de R$22,6 milhões nessas dotações, para 

que não haja descontinuidade na prestação dos serviços 

à população. Nesse contexto, não se mostra pertinente a 

aprovação de iniciativa que promova decréscimo nas 

disponibilidades relativas a essa ação governamental. 

 Em suma, após meticulosa análise dos termos do 

projeto somos levados a reconhecer a importância das 

ações que se pretende suplementar, sendo que o 

atendimento das emendas implicaria a pulverização dos 

recursos e a descaracterização da proposta originária do 

Poder Executivo, o que, nessa altura do exercício 

financeiro, pode inviabilizar sua execução. 

 Acompanha esse parecer relatório da execução 

dos programas abrangidos por este crédito suplementar. 

 Em consequência, somos pela aprovação do PL nº 

13/2011-CN, na forma apresentada pelo Poder 

Executivo.” 

 É o relatório. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Em conformidade com o 

disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução 

nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as emendas 

indicadas pelo Relator no seu voto. 

 Em discussão o relatório lido pelo Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

(Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, encerrada a discussão. 

 O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado, por unanimidade, o relatório na Câmara dos Deputados. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado, por unanimidade, no Senado Federal. 

 Dando continuidade a nossa pauta, item nº 7. 

 Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 08, de 2011-CN, que 

“Encaminha, nos termos do art. 56, caput e § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 

de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e do art. 101 da Lei nº 12.017, de 

12 de agosto de 2009 (LDO para 2010), a Prestação de Contas do Tribunal de 

Contas da União relativa ao exercício de 2010”. 

 Relator: Senador Francisco Dornelles, que está ausente. 

 Relator ad hoc: Deputado Giroto. 

 Voto: favorável à aprovação das contas do Tribunal de Contas da União 

relativas ao exercício de 2010, nos termos do projeto de decreto legislativo 

apresentado. 

 Com a palavra o Relator para apresentação do relatório. 

 O SR. DEPUTADO GIROTO - Sr. Presidente, como Relator ad hoc do 

Senador Francisco Dornelles, passo a ler o voto: 

 “Ante todo o exposto, votamos pelo conhecimento 

das Contas concernentes ao exercício de 2010, em 

cumprimento ao art. 166, § 1º, c/c art. 71, da Constituição 
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Federal, de 5 de outubro de 1988, e, nos termos do § 2º 

do art. 56 da Lei Complementar nº 101/00, opinamos no 

sentido de que a Comissão emita parecer no sentido da 

aprovação das contas dos gestores do Tribunal de Contas 

da União e as encaminhe na forma do Projeto de Decreto 

Legislativo em anexo.” 

 É o voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Em discussão o relatório 

apresentado pelo Relator ad hoc, Deputado Giroto. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, encerrada a discussão. 

 O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado, por unanimidade, na Câmara dos Deputados. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado, por unanimidade, no Senado Federal. 

 Em virtude da falta de acordo para a votação das demais matérias constantes 

na Pauta nº 20, de 2011, vou encerrar os nossos trabalhos. Antes, convoco reunião 

ordinária para o dia 20 de setembro, terça-feira, às 14h30min, neste plenário. 

 Declaro encerrada esta reunião. 

 

 




