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Aos dezessete dias do mês de junho e primeiro dia do mês de julho 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.  Nesse período, foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares: Caio 
Narcio, Carlos Henrique Gaguim, César Halum, Edmar Arruda, Edmilson Rodrigues, Elmar Nascimento, 
Flávia Morais, Genecias Noronha, Giuseppe Vecci, Gonzaga Patriota, Hildo Rocha, Hissa Abrahão, Hugo 
Leal, Jaime Martins, João Arruda, João Fernando Coutinho, José Rocha, Lázaro Botelho, Lelo Coimbra, 
Marcelo Aro, Nilto Tatto, Nilton Capixaba, Paulo Pimenta, Ricardo Barros, Ricardo Teobaldo, Samuel 
Moreira, Wadson Ribeiro, Walter Ihoshi, Wellington Roberto, Zé Geraldo e Zeca Dirceu; - Senadores 
titulares: Acir Gurgacz, Benedito de Lira, Eduardo Amorim, Paulo Bauer, Raimundo Lira, Rose de Freitas, 
Valdir Raupp e Wilder Morais; - Deputados suplentes: Cacá Leão, Danilo Forte, Domingos Sávio, Evair 
de Melo, Gorete Pereira, Izalci, João Carlos Bacelar, Jorge Solla, José Airton Cirilo, Julio Lopes, Kaio 
Maniçoba, Leo de Brito, Leopoldo Meyer, Luiz Carlos Busato, Paes Landim, Pedro Fernandes, Professora 
Dorinha Seabra Rezende, Raimundo Gomes de Matos, Valtenir Pereira, Vitor Valim e Weliton Prado; - 
Senadores suplentes: Hélio José e Lídice da Mata. Foi registrada a ausência dos membros titulares: - 
Senadores: Roberto Rocha e Walter Pinheiro. ABERTURA: às treze horas e vinte e três minutos, do dia 
dezessete de junho 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 e informou que não havia quórum para deliberação na representação do 
Senado Federal. Em seguida, avisou que suspenderia os trabalhos por alguns minutos. Às treze horas e 
trinta e oito minutos, a Presidente reabriu os trabalhos. EXPEDIENTE: por solicitação da Presidente, o 
Deputado Domingos Sávio (PSDB/MG) fez a leitura dos expedientes, e 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. O 
Deputado Zé Geraldo (PT/PA) solicitou informação sobre a correspondência que foi lida, e o Deputado 
Domingos Sávio prestou os devidos esclarecimentos. Às treze horas e cinquenta e um minutos, a 
Presidente informou que o quórum para deliberação havia sido atingido e passou à apreciação das Atas 
das seguintes Reuniões: 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 12 e 13 de maio de 2015; 3ª Reunião 
Extraordinária, realizada em 19 de maio de 2015; 1ª Reunião Conjunta de Audiência Pública, realizada em 
26 de maio de 2015; e  1ª Reunião de Audiência Pública, realizada em 27 de maio de 2015. A Presidente 
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. O 
Deputado Domingos Sávio (PSDB/DF) manifestou-se favorável quanto a apreciação de alguns itens da 
Pauta. ORDEM DO DIA: – Requerimento para inversão de pauta, nos termos do art. 175, inciso IV, do 
Regimento Interno do Senado Federal, no sentido de apreciar inicialmente o Relatório apresentado ao 
Projeto de Lei nº 2/2015-CN, constante do item 2 da Pauta. Autor: Deputado Hissa Abrahão. A 
Presidente ressaltou a importância da votação da matéria e o Deputado Hildo Rocha (PMDB/MA) solicitou 
vista, para maior conhecimento da matéria. A Presidente informou que regimentalmente não há vista, 
conforme disposto no art. 130, inciso IV da Resolução nº 1/2006-CN. O autor apresentou o Requerimento 
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de inversão de pauta. Em votação, o Requerimento de inversão foi aprovado por unanimidade nas 
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Pauta. 2 – Relatório apresentado ao 
Projeto de Lei nº 2/2015-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Previdência Social, crédito especial no valor de R$ 368.258.333,00 (trezentos e sessenta e 
oito milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e três Reais), para o fim que especifica”. 
Relator: Deputado Hissa Abrahão. Não foram apresentadas emendas. Voto: pela aprovação do Projeto de 
Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. O relator apresentou o Relatório. Discutiram a matéria os 
Deputados Domingos Sávio (PSDB/MG), Zé Geraldo (PT/PA) e Wadson Ribeiro (PCdoB/MG), e o 
Senador Hélio José (PSD/DF). Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  Em seguida, a convite da Presidente, representantes da 
Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas da Transbrasil aproximaram-se da Mesa de 
trabalhos e manifestaram-se satisfeitos com a aprovação da matéria. Em prosseguimento, a Presidente 
anunciou requerimento sobre a Mesa, e o Deputado Domingos Sávio (PSDB/MG), relembrou que havia 
um acordo sobre as votações das matérias. O Senador Raimundo Lira (PMDB/PB), propôs votação em 
bloco das matérias constantes da pauta, com exceção do item 3. Logo após, passou-se a apreciação do 
Requerimento para inversão de pauta, nos termos do art. 175, inciso IV, do Regimento Interno do Senado 
Federal, no sentido de apreciar o Requerimento nº 03/2015-CMO, constante do item 22 da Pauta. Autora: 
Senadora Rose de Freitas. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas 
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Pauta. 22 – Requerimento nº 03/2015-
CMO, que “Requer a participação em audiência pública, para discutir as matérias orçamentárias estadual 
e federal, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo”. Autora: Senadora Rose de Freitas. A 
autora apresentou o Requerimento e obteve a concordância do Deputado Domingos Sávio para a votação 
da matéria. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. Em sequência, a Presidente anunciou Requerimento para inversão 
de pauta, nos termos do art. 175, inciso IV, do Regimento Interno do Senado Federal, no sentido de 
apreciar o Relatório apresentado ao Ofício nº 23/2014-CN e ao Ofício nº 08/2015-CN, constante do item 
11 da Pauta. Autor: Deputado Ricardo Barros. Entretanto, o Deputado Domingos Sávio (PSDB/MG) 
pronunciou-se contrário à continuação das votações das matérias e da votação em bloco proposta pelo 
Senador Raimundo de Lira. A Presidente intercedeu a favor da continuação da apreciação das matérias, 
mas o parlamentar manteve sua posição. Diante do impasse, o autor do Requerimento, Deputado Ricardo 
Barros (PP/PR) propôs a suspensão da reunião. A Presidente informou que havia sido adiada a reunião de 
audiência pública com o Secretário do Tesouro Nacional, Sr. Marcelo Barbosa Saintive. Em seguida, o 
Senador Raimundo Lira (PMDB/PB) propôs aos parlamentares que analisassem melhor os itens 
constantes da pauta, e nas matérias que não houvessem divergência, que fossem votadas em bloco, na 
próxima reunião. O Deputado Izalci (PSDB/DF) teceu considerações sobre a votação das contas da 
Presidente da República, referente ao exercício de 2014, realizada pelo Tribunal de Contas da União;  e 
manifestou-se contrário a votação em bloco, na CMO, de matérias referentes às Contas do Governo 
Federal. O Senador Raimundo Lira esclareceu que a sua proposta para votação em bloco seria apenas 
para itens de menor relevância.  Deram prosseguimento ao debate, favoráveis a continuação dos 
trabalhos, os Deputados Zé Geraldo (PT/PA), Flávia Morais (PDT/GO) e Wadson Ribeiro (PCdoB/MG). A 
Presidente comunicou que o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2016, Projeto de Lei nº 1/2015-CN, seria oficialmente aberto após a aprovação do 
Relatório Preliminar com Emendas, que até aquele momento não havia sido entregue pelo Relator, 
Deputado Ricardo Teobaldo (PTB/PE). O Deputado Domingos Sávio (PSDB/MG) destacou a necessidade 
do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na CMO, exercer o seu papel na 
busca de consenso para votação das matérias. A Deputada Gorete Pereira (PR/CE) concordou com o 
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parlamentar e comunicou o falecimento do ex-deputado Paes de Andrade, ex-presidente da Câmara dos 
Deputados. O Deputado Caio Narcio (PSDB/MG) ressaltou a legalidade dos papeis representados pela 
oposição e pelo governo. Às quatorze horas e cinquenta e três minutos, a Presidente suspendeu a reunião 
e convocou a continuação dos trabalhos, para o dia 23 de junho, terça-feira, às 13 horas, no plenário 2 da 
Câmara dos Deputados. No dia 23 de junho, de ordem da Presidente da CMO, Senadora Rose de Freitas, 
a reabertura da reunião foi remarcada para o dia 30 de junho, terça-feira, às 13 horas, no plenário 2 da 
Câmara dos Deputados. No dia 30 de junho, de ordem da Presidente da CMO, Senadora Rose de Freitas, 
a reabertura da reunião foi novamente remarcada para o dia 1º de julho, quarta-feira, às 14h30min, no 
plenário 2 da Câmara dos Deputados. Às quinze horas e dezenove minutos, do dia 1º de julho, os 
trabalhos foram reiniciados pelo 1º Vice-Presidente, Deputado Jaime Martins (PSD/MG), no exercício da 
Presidência conforme dispõe o caput do art. 14 da Resolução n° 1/2006, do Congresso Nacional. 
EXPEDIENTE: Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, ficou 
dispensada leitura dos expedientes. O Presidente em exercício 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. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Presidente em exercício comunicou que na Reunião do Colegiado de 
Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão, realizada naquele dia, houve 
acordo para apreciação do item 01 da Pauta, e inclusão e apreciação de matérias extrapauta. Pauta. 1 - 
Apreciação do Ofício Conjunto nº 02/2015/CONOF/CONORF, de 27 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. Não houve debate. Em votação, a Errata foi aprovada por unanimidade nas representações 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Logo após, o Presidente em exercício esclareceu sobre 
os Requerimentos e os Relatórios aos Projetos de Leis que passariam a apreciação, e teceram 
comentários  sobre o assunto os Deputados Izalci (PSDB/DF), Zé Geraldo (PT/PA), Hildo Rocha 
(PMDB/MA), Danilo Forte (PMDB/CE) e o Senador Paulo Bauer (PSDB/SC). O Presidente em exercício 
informou que havia sido adiada para o dia 09 de julho, quinta-feira, às 10 horas, no plenário 2 da Câmara 
dos Deputados, a reunião de audiência pública com o Secretário do Tesouro Nacional, Sr. Marcelo 
Barbosa Saintive, que prestará esclarecimentos sobre o cumprimento das metas fiscais referente ao 
terceiro quadrimestre de 2014 e primeiro quadrimestre de 2015, em atendimento ao disposto no art. 9º, § 
4º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida, comunicou que no 
dia 08 de julho, quarta-feira, às 14 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados, será realizada reunião 
de audiência pública com o Ministro de Estado da Saúde, Sr. Arthur Chioro, que apresentará Relatório 
Quadrimestral de Prestação de Contas do Gestor Federal do SUS, em atendimento ao disposto no art. 36 
da Lei Complementar nº 141/2012. Em sequência, o Deputado Paulo Pimenta (PT/RS) anunciou que foi 
designado Vice Líder do Governo e não teve oportunidade de fazer reunião com as Lideranças Partidárias 
com assento na CMO e sugeriu ponderar com os Líderes antes da apreciação dos Requerimentos, 
entretanto, o Presidente em exercício rejeitou a sugestão e destacou a importância das matérias que 
seriam votadas. Em seguida, por proposta do Presidente em exercício da CMO, Deputado Jaime Martins 
(PSD/MG), foram submetidos à apreciação do Plenário da Comissão, para votação em bloco, os 
Requerimentos de inclusão na pauta das seguintes matérias: Relatório Preliminar apresentado com 
Emendas ao Projeto de Lei nº 01/2015-CN. (PLDO/2016). Relator: Deputado Ricardo Teobaldo; Relatório 
apresentado ao Projeto de Lei nº 03/2015-CN. Relator: Senador Acir Gurgacz; Requerimento nº 
04/2015-CMO. Autor: Deputado Danilo Forte; Requerimento nº 05/2015-CMO. Autor: Deputado Izalci; 
Requerimento nº 06/2015-CMO. Autor: Senador Paulo Bauer; e Requerimento nº 07/2015-CMO. Autor: 
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Senador Paulo Bauer. Não houve discussão. Em votação em bloco, as inclusões das matérias na pauta 
foram aprovadas por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
Em prosseguimento, por proposta do Presidente em exercício, foram submetidos à apreciação do Plenário 
da Comissão, para votação em bloco, os seguintes Requerimentos: EXTRAPAUTAS. Requerimento nº 
4/2015-CMO, que “Solicita seja convidado o Sr. Augusto Nardes, Ministro do Tribunal de Contas da União 
– TCU, relator do processo de prestação de contas do Governo Federal referente ao ano de 2014, para 
prestar maiores esclarecimentos acerca do referido processo.” Autor: Deputado Danilo Forte.  
Requerimento nº 5/2015-CMO, que “Requer a realização de Audiência Pública destinada à prestação de 
esclarecimentos concernentes ao processo TC 005335/2015-9 e Acórdão nº 1464/2015 – Contas da 
Presidente da República (exercício 2014).” Autor: Deputado Izalci. Requerimento nº 6/2015-CMO, que 
“Solicita o depoimento do Sr. Arno Hugo Augustin Filho, ex-secretário do Tesouro Nacional, para prestar 
esclarecimentos acerca dos procedimentos adotados para assegurar a consecução das metas fiscais 
previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como acerca da administração  da política de 
desembolsos de recursos a cargo da STN.” Autor: Senador Paulo Bauer. Requerimento nº 7/2015-CMO, 
que “Requer a realização de audiência pública, no início dos trabalhos do segundo período da sessão 
legislativa, com o Ministro Relator do Tribunal de Contas da União, para exposição do parecer prévio das 
contas da presidente da República de 2014.” Autor: Senador Paulo Bauer. Não houve discussão. Em 
votação em bloco, os Requerimentos foram aprovados por unanimidade nas representações da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. EXTRAPAUTA. Relatório Preliminar com Emendas apresentado 
ao 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”. Relator: Deputado Ricardo Teobaldo. Foram 
apresentadas 16 (dezesseis) emendas. Voto: pela aprovação na forma ora apresentada, com aprovação 
parcial das emendas de nºs 11 e 16 e pela rejeição das demais. O Relator apresentou o Relatório 
Preliminar com Emendas. Discutiram  a matéria os Deputados Hildo Rocha (PMDB/MA) e Zé Geraldo 
(PT/PA. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. Após a aprovação do Relatório Preliminar com Emendas, o Presidente 
em exercício informou alteração do Cronograma de tramitação do Projeto de Lei nº 1/2015-CN, (PLDO – 
2016), com prazo para apresentação de Emendas    de 02/07 a 09/07/2015 e publicação das Emendas até 
10/07/2015. EXTRAPAUTA. Proposta de alteração do prazo de apresentação de emendas ao Projeto de 
Lei nº 4/2015-CN, que “Altera a Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015”, para o período de 2 a 3/07/2015. Em votação, a 
Proposta foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. Em seguida, o Presidente em exercício designou o Deputado Lázaro Botelho (PP/TO) como 
Relator do Projeto de Lei nº 04/2015-CN, entretanto, em virtude de compromissos anteriormente 
assumidos,  o parlamentar desistiu da indicação, e foi designado o Deputado Nilto Tatto (PT/SP). 
EXTRAPAUTA. Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 03/2015-CN, que “Altera o 
Anexo V da Lei 13.115, de 20 de abril de 2015”, que estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2015. Relator: Senador Acir Gurgacz. Foi apresentada 01 emenda. Voto: pela 
aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo, com indicação pela 
inadmissibilidade da emenda apresentada. O relator apresentou o Relatório e alterou o voto, passando a 
constar “pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo, e pela rejeição da 
emenda apresentada.” Foi apresentado 01 destaque. Em votação, o Relatório foi aprovado por 
unanimidade, ressalvado o destaque. Apreciação do Destaque nº 1, de autoria dos Deputados Domingos 
Sávio (PSDB/MG) e Izalci (PSDB/DF), à Emenda nº 001, do Deputado Domingos Sávio. Voto do Relator: 
pela rejeição. O Deputado Izalci apresentou o destaque, e o relator, Senador Acir Gurgacz (PDT/RO), 
apresentou o voto pela rejeição e prestou esclarecimentos aos Deputados Danilo Forte (PMDB/CE), João 
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Fernando Coutinho (PSB/PE), Hildo Rocha (PMDB/MA) e Lelo Coimbra (PMDB/ES). Em votação, o 
destaque foi rejeitado na representação da Câmara dos Deputados, contra os votos dos Deputados Elmar 
Nascimento (DEM/BA), João Fernando Coutinho (PSB/PE), Izalci (PSDB/DF) e Raimundo Gomes de 
Matos (PSDB/CE). Proclamado o resultado da votação na Câmara dos Deputados, o Deputado Izalci 
(PSDB/DF) solicitou a verificação da votação, com o apoiamento dos Deputados Elmar Nascimento 
(DEM/BA), João Fernando Coutinho (PSB/PE), Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO) e 
Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE), conforme estabelece o art. 136 da Resolução nº 01/2006-CN, 
sendo concedida pelo Presidente em exercício. O Senador Valdir Raupp (PMDB/RO) fez a chamada 
nominal dos representantes da Câmara dos Deputados. Procedida a verificação, registrou-se: Votos SIM: 
2; Votos NÃO: 10; total de votantes:12. Diante do resultado, o Presidente em exercício informou que não 
havia quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e anunciou que encerraria os 
trabalhos. E assim, a apreciação da matéria não foi concluída. Antes de encerrar os trabalhos, o 
Presidente em exercício informou que encaminhará ao Presidente do Senado Federal, Senador Renan 
Calheiros, alteração do Cronograma de Tramitação do Projeto de Lei nº 4/2015-CN, e lembrou que de 
acordo com a alteração, o prazo de emendas ao referido Projeto será de 2 a 3 de julho. Comunicou, ainda, 
que o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei nº 1/2015-CN, (Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2016), será de 02 a 09 de julho. ENCERRAMENTO: às dezesseis horas e trinta e seis 
minutos, em virtude da falta de quórum presencial para deliberação, o Presidente em exercício encerrou 
os trabalhos. Antes, convocou a realização de reunião ordinária para o dia 07 de julho, terça-feira, às 
14h30min, 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 


