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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª LEGISLATURA, DA 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, 
REALIZADA EM 1º E  2 DE JULHO  2014. 

 
Nos dias primeiro e dois do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, foi convocada ordinariamente a 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no Anexo II, plenário 02 da Câmara dos 
Deputados, com o objetivo de apreciar as matérias constantes da Pauta. Nesse período, foi registrado o 
comparecimento dos membros: - Deputados Titulares: Alexandre Toledo, Betinho Rosado, Cleber Verde, 
Daniel Almeida, Devanir Ribeiro, Eduardo Sciarra, Félix Mendonça Júnior, Geraldo Resende, Ivan Valente, 
Jaime Martins, Luiz Alberto, Milton Monti, Nilson Leitão, Pedro Uczai, Professora Dorinha Seabra 
Rezende, Sandra Rosado, Sandro Mabel, Vilson Covatti, Waldenor Pereira e Wilson Filho; - Senadores 
Titulares: Ana Amélia, Antonio Carlos Rodrigues, Cyro Miranda, Gleisi Hoffmann, Vicentinho Alves e 
Waldemir Moka; - Deputados Suplentes: Alceu Moreira, Assis Carvalho, Cláudio Puty, Dr. Jorge Silva, 
Filipe Pereira, Izalci, João Magalhães, Lázaro Botelho, Paulo Foletto e Roberto Dorner; Senadores  
Suplentes: Valdir Raupp e Vital do Rêgo. Foi registrada a ausência dos membros titulares: - Deputados: 
Alexandre Santos, Beto Faro, Felipe Maia, Gastão Vieira, Givaldo Carimbão, Henrique Oliveira, João 
Leão, Luciano Castro, Lucio Vieira Lima, Luiz Fernando Machado, Paulo Wagner, Rodrigo de Castro, 
Silvio Costa e Urzeni Rocha; - Senadores: Eunício Oliveira, Flexa Ribeiro, Jorge Viana, Mozarildo 
Cavalcanti, Romero Jucá e Zeze Perrella. Foi registrado o comparecimento do parlamentar não integrante 
da Comissão, Deputado Domingos Sávio. ABERTURA: às quatorze horas e cinquenta e seis minutos, do 
dia primeiro de julho de 2014,  e havendo número regimental para abertura, de acordo com o disposto no 
art. 134 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente, Deputado Devanir Ribeiro 
(PT/SP), declarou iniciados os trabalhos. Logo após, anunciou que suspenderia a reunião, em virtude da 
inexistência de quórum regimental para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. O Deputado Cláudio Puty manifestou-se favorável à apreciação do Relatório apresentado 
ao Projeto de Lei nº 05/2014-CN, do qual é relator. Em seguida, o Presidente falou de sua preocupação 
com a insuficiência de quórum observada nas últimas reuniões deliberativas desta Comissão. E informou, 
que a falta de quórum tem sido um problema recorrente e vem acarretando o encerramento dos trabalhos 
sem a devida apreciação das matérias constantes da pauta, provocando atrasos no cronograma de 
proposições importantes como o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, cuja aprovação 
condiciona, inclusive, o recesso parlamentar. E diante de tal situação, solicitou aos parlamentares 
componentes desta Comissão que compareçam e participem ativamente das reuniões, garantindo o seu 
pleno funcionamento. Às quinze horas e um minuto, o Presidente suspendeu a reunião e convocou a sua 
continuação para o dia seguinte, às 14h30min. No dia dois de julho, às quatorze horas e trinta e quatro 
minutos, o Presidente reabriu os trabalhos e informou que havia quórum regimental para deliberação nas 
duas Casas do Congresso Nacional. Em seguida, passou a apreciação das Atas das seguintes reuniões: 
1ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 4, 5, 6, 11 e 12/2/2014; Reunião de Instalação e Eleição da Mesa 
Diretora da CMO, realizada em 25/3/2014; 3ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 1 e 2/4/2014; 1ª 
Reunião Extraordinária, realizada no dia 9/4/2014; 4ª Reunião Ordinária, realizada no dia 15/4/2014; 5ª 
Reunião Ordinária, realizada nos dias 22 e 23/4/2014; 6ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29/4/2014; 7ª 
Reunião Ordinária, realizada nos dias 6 e 7/5/2014; 2ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 20/5/2014; 
9ª Reunião Ordinária, realizada no dia 20/5/2014; 3ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 28/5/2014; 
10ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 3 e 4/6/2014; e 11ª Reunião Ordinária, realizada no dia 
10/6/2014. Por consenso, foi dispensada a leitura das Atas que, em votação, foram aprovadas por 
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. EXPEDIENTE: 
conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, ficou dispensada a 
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leitura dos expedientes. O Presidente determinou ao Departamento de Taquigrafia a inclusão dos 
expedientes nas notas taquigráficas da reunião. Informou que a lista com os expedientes seria 
encaminhada, pelo correio eletrônico, aos membros e às Lideranças Partidárias. A Deputada Professora 
Dorinha Seabra Rezende reclamou sobre a falta de quórum no recinto querendo o encerramento da 
reunião. O Presidente solicitou a compreensão da Deputada, pois queria aguardar a chegada do Relator 
do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária para 2015, Senador Vital do Rêgo, para que fosse feita a 
leitura do seu Relatório. A Deputada concordou. A mesma solicitação foi feita ao Deputado Domingos 
Sávio. O Deputado teceu inúmeras considerações sobre os trabalhos dentro da Comissão e a importância 
dos acordos para o bom andamento dos trabalhos. Durante este período, verificou-se a chegada do 
Senador Vital do Rêgo, que reforçou o pedido para leitura do relatório. E assim, o Deputado Domingos 
Sávio concordou. ORDEM DO DIA: Pauta.  1 - Relatório Preliminar com Emendas apresentado ao 
Projeto de Lei nº 3/2014-CN, que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2015 e dá outras providências”. Relator: Senador Vital do Rêgo. Foram apresentadas 14 
emendas. Voto: pela aprovação na forma ora apresentada, com as alterações do texto da Parte Especial 
em virtude do acolhimento de parte das emendas. Quanto às 14 (quatorze) emendas apresentadas, o 
Relator apontou a aprovação das de nºs 2, 7, 8 e 14, aprovação parcial das de nºs 3, 4, 6, 12 e 13, e, 
rejeição das demais. O Relator apresentou o Relatório Preliminar com Emendas, e conforme o acordo de 
plenário, sua apreciação foi adiada. O Presidente informou que havia sido iniciada a Ordem do Dia no 
Plenário da Câmara dos Deputados. O Deputado Cláudio Puty sugeriu que fosse suspensa a reunião e 
que os trabalhos retornassem ao seu término. O Deputado Domingos Sávio não concordou, querendo o 
encerramento da reunião e marcação da próxima reunião para o dia 9 de julho. O Deputado Betinho 
Rosado concordou com a suspensão da reunião e o retorno após a Ordem do Dia. O Deputado Sandro 
Mabel teceu amplos comentários sobre despesas e investimentos dentro do Orçamento da União. O 
Deputado Cláudio Puty  parabenizou o Relatório apresentado pelo Senador Vital do Rêgo e discursou 
sobre o orçamento brasileiro. O Presidente elogiou o debate. O Deputado Betinho Rosado concordou com 
a necessidade de investimentos e a diminuição dos gastos públicos. 5 – Requerimento nº 05/2014-CMO, 
que “Requer sejam convidados representantes do Tribunal de Contas da União e da GEAP – Autogestão 
em Saúde, no âmbito desta Comissão, para debater acerca da edição do Decreto Presidencial s/n, de 7 de 
outubro de 2013, que autoriza a contratação direta da GEAP sem a necessária realização de licitação”. 
Autor: Deputado Nilson Leitão. O Requerimento foi retirado de pauta a pedido do autor. Em virtude da 
inexistência de acordo para deliberação das matérias constantes da Pauta, o Presidente anunciou que 
encerraria os trabalhos e deixaram de ser apreciadas as matérias a seguir relacionadas: 2 – Relatório 
apresentado ao Ofício nº 35/2010-CN, do Poder Executivo - que "encaminha ao Congresso Nacional o 
Relatório de Gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), referente ao 
exercício de 2009" (Apensados: OFN 27/2013, OFN 2/2012, OFN 18/2012, OFN 30/2013 e OFN 28/2013). 
Relator: Senador Eunício Oliveira. Voto pelo arquivamento das matérias. 3 – Ofício nº 1/2014 - que 
"propõe a correção de erros materiais verificados no processamento de emendas apresentadas ao PLN nº 
9 de 2013, LOA para o exercício de 2014. (Lei nº 12.952, de 20 de janeiro de 2014)". Autores: Consultoria 
de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal, e Consultoria de Orçamento e Fiscalização 
Financeira da Câmara dos Deputados. 4 – Requerimento nº 04/2014-CMO, que “Requer a realização de 
Audiência Pública para debater o corte orçamentário no IBGE. (Convidando a Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Sra. Miriam Belchior; a Presidente do IBGE, Sra. Wasmalia Bivar; e 
um representante do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE – ASSIBGE-SN)”. Autor: Deputado 
Ivan Valente. 6 – Requerimento nº 06/2014-CMO, que “Solicita seja convocada a Sra. Miriam Belchior, 
Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, no âmbito desta Comissão, para prestar esclarecimentos 
acerca da edição do Decreto Presidencial s/n, de 7 de outubro de 2013, que autoriza a contração direta da 
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GEAP – Autogestão em Saúde, sem a necessária realização de licitação”. Autor: Deputado Nilson Leitão. 
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: às quinze horas e quarenta minutos, não havendo acordo para 
apreciação das matérias constantes da pauta, e iniciada a Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos 
Deputados, o Presidente encerrou a reunião.  Antes, cancelou a realização de reunião extraordinária, 
convocada para o dia 02 de julho, quarta-feira, às 15 horas. E, comunicou a previsão de reunião da 
Comissão, para o dia 08 de julho, terça-feira, ou para o dia 9 de julho, quarta-feira, às 14h30min, no 
plenário 2 da Câmara dos Deputados, cuja data seria confirmada no dia 7 de julho. Para constar, eu, Karla 
A. Vieira de Mello, Secretária Substituta, lavrei a presente Ata, que, após a sua aprovação, será assinada 
pelo Presidente e encaminhada para publicação no Diário do Senado Federal. Os trabalhos foram 
gravados e, depois de traduzidos, integrarão esta Ata. Deputado Devanir Ribeiro, Presidente. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 


