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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 55ª LEGISLATURA, DA 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, 
REALIZADA NOS DIAS  12 E 13 DE MAIO DE 2015. 

 
 
 
Aos doze e treze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, foi convocada extraordinariamente 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 e eleição dos demais membros da 
Mesa da CMO.  Nesse período, foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares: 
Caio Narcio, Edmar Arruda, Edmilson Rodrigues, Elmar Nascimento, Flávia Morais, Genecias Noronha, 
Giuseppe Vecci, Hildo Rocha, Hissa Abrahão, Hugo Leal, Jaime Martins, João Arruda, João Fernando 
Coutinho, Lázaro Botelho, Lelo Coimbra, Marcelo Aro, Nilto Tatto, Nilton Capixaba, Paulo Pimenta, 
Ricardo Barros, Samuel Moreira, Wadson Ribeiro, Wellington Roberto, Zé Geraldo e Zeca Dirceu; - 
Senadores titulares: Benedito de Lira, Eduardo Amorim, Paulo Bauer, Raimundo Lira, Roberto Rocha, 
Rose de Freitas e Valdir Raupp; - Deputados suplentes: Cacá Leão, Danilo Forte, Domingos Sávio, 
Gorete Pereira, Izalci, João Carlos Bacelar, Jorge Solla, Kaio Maniçoba, Luiz Carlos Busato, Pedro 
Fernandes, Raimundo Gomes de Matos, Valtenir Pereira, Vitor Valim, Weliton Prado e William Woo; - 
Senadores suplentes: Davi Alcolumbre, Hélio José e Lídice da Mata. Teve a ausência justificada o 
membro titular, Deputado Carlos Henrique Gaguim. Foi registrada a ausência dos membros titulares: - 
Deputados: César Halum, Gonzaga Patriota, José Rocha, Ricardo Teobaldo e Walter Ihoshi; - 
Senadores: Acir Gurgacz, Walter Pinheiro e Wilder Morais. ABERTURA: às quatorze horas e vinte e um 
minutos, do dia doze de maio de 2015, e havendo número regimental conforme estabelecido no art. 134 
da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, a Presidente, Senadora Rose de Freitas (PMDB/ES), 
declarou iniciados os trabalhos. Em seguida, informou que suspenderia os trabalhos em virtude da 
realização de Reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na CMO, 
para tratar sobre as indicações das relatorias setoriais. Às quatorze horas e vinte e dois minutos a reunião 
foi suspensa e a Presidente convocou a sua continuação para o mesmo dia, 12 de maio, às 17 horas, no 
plenário 2 da Câmara dos Deputados. Entretanto, por acordo do Colegiado de Representantes das 
Lideranças Partidárias com assento na CMO, a data foi alterada para o dia seguinte, às 12 horas. No dia 
13 de maio, às treze horas e três minutos, os trabalhos foram reiniciados pela Presidente, que informou 
haver quórum regimental para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. ORDEM DO DIA: – Requerimento para inclusão na pauta do Projeto de Resolução/2015-CN, 
que “Altera a Resolução nº 01, de 2006 do Congresso Nacional, ampliando o número de relatorias 
setoriais do projeto de lei orçamentária anual e dá outras providências”. Autor: Deputado Domingos Sávio. 
Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. O Deputado Jaime Martins (PSD/MG) solicitou à Presidente que antes 
da apreciação das matérias fosse feita a eleição dos membros da Mesa da CMO para 2015. Em 
prosseguimento, a Presidente propôs que a eleição da Mesa da CMO para 2015 fosse por aclamação e 
informou a composição da chapa única: para Primeiro Vice-Presidente: Deputado Jaime Martins 
(PSD/MG); para Segundo Vice-Presidente: Deputado Giuseppe Vecci (PSDB/GO); e para Terceiro Vice-
Presidente: Senador Walter Pinheiro (PT/BA). Em votação, a proposta para eleição por aclamação foi 
aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em 
seguida, a Presidente declarou eleita e empossada a nova Mesa da Comissão para 2015. EXTRAPAUTA. 
- Apreciação do Projeto de Resolução/2015-CN, que “Altera a Resolução nº 01, de 2006 do Congresso 
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Nacional, ampliando o número de relatorias setoriais do projeto de lei orçamentária anual e dá outras 
providências”. Autor do Projeto: Deputado Ricardo Barros. O autor iniciou a leitura da matéria e o 
Deputado Edmar Arruda (PSC/PR) solicitou a dispensa da leitura, em virtude do amplo conhecimento do 
teor do Projeto por todos os parlamentares. O Deputado Ricardo Barros teceu agradecimento. Em 
votação, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. EXPEDIENTE: conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 17 de abril de 2008, ficou dispensada leitura dos expedientes. A 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 Lideranças 
Partidárias. Apreciação das Atas das seguintes Reuniões: 20ª Reunião Ordinária, realizada em 16,17,18 e 
22 de dezembro de 2014; Reunião de Instalação e Eleição da Mesa da CMO, realizada em 25 de março 
de 2015; Reunião de Eleição da Mesa da CMO, realizada em 31 de março de 2015; 2ª Reunião de Eleição 
da Mesa da CMO, realizada em 7 e 8 de abril de 2015; e 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 15 e 16 
de abril de 2015. O Deputado Jaime Martins (PSD/MG) solicitou a dispensa da leitura das Atas, que foi 
autorizada por consenso. Em votação, as Atas foram aprovadas por unanimidade nas representações da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. PAUTA. 1 - Relatório apresentado à Medida Provisória nº 
662/2014-CN, que “Abre crédito extraordinário em favor da empresa estatal Telecomunicações Brasileiras 
S.A. – TELEBRÁS, no valor de R$ 404.755.786,00 (quatrocentos e quatro milhões, setecentos e cinquenta 
e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais), para os fins que especifica.” Relatora: Senadora Ângela 
Portela. Foram apresentadas 06 emendas. Voto: pela aprovação da Medida Provisória, na forma proposta 
pelo Poder Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das 06 emendas presentadas. Ausente a 
relatora, foi designado o Senador Benedito de Lira (PP/AL) como relator ad hoc. O relator apresentou o 
relatório e informou que o Deputado Edinho Bez (PMDB/SC) solicitou retificação da emenda nº 06, de sua 
autoria, e a relatora, Senadora Ângela Portela manteve a emenda inadmitida. A discussão foi aberta. O 
Deputado Domingos Sávio (PSDB/MG) discutiu a matéria. Logo após, a Presidente informou que no dia 27 
de maio, quarta-feira, às 13 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados, será realizada reunião de 
audiência pública com o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Sr. Nelson Barbosa, 
que prestará esclarecimentos acerca do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 (Projeto de 
Lei nº 1/2015-CN – que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 
2016 e dá outras providências”), conforme dispõe o art. 84 da Resolução n°1/2006, do Congresso 
Nacional. Em seguida, a Presidente comunicou que no dia 26 de maio, terça-feira, às 13h30min, no 
plenário 2 da Câmara dos Deputados, será realizada reunião conjunta de audiência pública da CMO com 
a Comissão de Finanças e Tributação; Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; Comissão de Assuntos 
Econômicos; e Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado 
Federal, com a presença do Sr. Alexandre Antonio Tombini, Presidente do Banco Central do Brasil 
(BACEN), que apresentará a “avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, 
creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados 
demonstrados no balanço” - referente ao 2º semestre do exercício de 2014, em atendimento ao 
estabelecido no § 5º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Retornando à apreciação da matéria, a Presidente declarou inadmitidas as 
emendas de nºs 1 a 6, indicadas pelo relator no seu voto, em conformidade com o disposto no §2° do 
Art.146, da Resolução n°1/2006, do Congresso Nacional. Em prosseguimento, continuaram a discussão 
da matéria os Deputados Izalci (PSDB/DF), Caio Narcio (PSDB/MG), Jaime Martins (PSD/MG) e Zé 
Geraldo (PT/PA). Em votação, o Relatório foi aprovado na representação da Câmara dos Deputados, com 
votos contrários dos Deputados Izalci (PSDB/DF), Caio Narcio (PSDB/MG) e Samuel Moreira (PSDB/SP). 
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Em votação na representação do Senado Federal, foi aprovado por unanimidade. 2 – A Presidente 
informou que, o art. 152 da Resolução n°1/2006, do Congresso Nacional, estabelece: “O projeto de lei 
aprovado e enviado em autógrafo para sanção do Presidente da República não poderá ser motivo de 
alteração, ressalvado o caso de correção de erro material, verificado exclusivamente no processamento 
das proposições apresentadas, formalmente autorizado pela CMO, por proposta de seu Presidente, 
justificando-se cada caso”. Em seguida, a Presidente passou à apreciação do Ofício Conjunto nº 
01/2015/CONOF/CONORF, de 7 de maio, que propõe a “Correção de erros materiais verificados no 
processamento de emendas apresentadas ao  Projeto de Lei Nº 13/2014-CN”.  (Lei n.º 13.115, 20 de abril 
de 2015). (Errata à Lei Orçamentária Anual para 2015). Autores: Consultoria de Orçamento e Fiscalização 
Financeira/CD, e Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle/SF. O Deputado Jaime Martins 
(PSD/MG) apresentou a Errata. A discussão foi aberta. O Deputado Hugo Leal (PROS/RJ) discutiu a 
matéria e comentou sobre uma emenda da Bancada do Rio de Janeiro que precisa de correção e a 
Presidente orientou para que formalizasse por escrito com apresentação de parecer técnico. Em votação, 
a Errata foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. Dando continuidade aos trabalhos, a Presidente anunciou a indicação de Relatores para as 
seguintes matérias: Contas do Governo, Exercício 2013: Relatora Deputada Flávia Morais (PDT/GO); 
Contas do Governo, Exercício 2012: Relator Senador Hélio José (PSD/DF); Contas do Governo, 
Exercício 2011: Relator Deputado Hugo Leal (PROS/RJ); Contas do Governo, Exercício 2010: Relator 
Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP); Contas do Governo, Exercício 2009: Relator Deputado Valtenir 
Pereira (PROS/MT); Contas do Governo, Exercício 1991: Relatora Senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR); 
Contas do Governo, Exercício 1990: Relator Senador Wilder Morais (DEM/GO). Fizeram uso da palavra, 
tecendo comentários os Deputados Zé Geraldo (PT/PA), Hugo Leal (PROS/RJ), Edmar Arruda (PSC/PR) 
e João Fernando Coutinho (PSB/PE). E finalizando, a Presidente solicitou às Liderança Partidárias que 
concluam as suas indicações para coordenadores e membros dos seguintes comitês, conforme 
estabelece art. 18 da Resolução nº 1/2006-CN: Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução 
Orçamentária - CEFis; Comitê de Avaliação da Receita - CAR; Comitê de Avaliação das Informações 
sobre Obras e Serviços com indícios de irregularidades graves - COI; e Comitê de Exame da 
Admissibilidade de Emendas - CAE. ENCERRAMENTO: às treze horas e cinquenta e três minutos, a 
Presidente encerrou os trabalhos. Antes, convocou a realização de reunião extraordinária para o dia 19 de 
maio, terça-feira, às 13h30min, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. Para constar, eu, Walbinson 
Tavares de Araujo, Secretário Executivo, lavrei a presente Ata, que, após a sua aprovação, será assinada 
pela Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 
Nacional e encaminhada para publicação no Diário do Senado Federal. Os trabalhos foram gravados e, 
depois de traduzidos, integrarão esta Ata. Senadora Rose de Freitas, Presidente. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
      

  
 
 

 
 
 

 
 
 


