
 
 

B.1 – COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
 PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO – CMO 

 
 

RESENHA CONSOLIDADA 
2/2/2013 a 30/11/2013 

 

 

I - Reuniões realizadas 
 

 

 

Instalação (INST) 4 

Não Deliberativas (NDEL) 2 

Ordinárias (ROR) 11 

Extraordinárias (REX) 4 

Audiências Públicas (RAP) 4 

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP) 2 

Seminários Regionais (SREG) 

Total 

3 

30 

 
 

II - Comitês Permanentes e Colegiados  
 

Nomes Reuniões Relatórios 
Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Exe cução 
Orçamentária (CFIS) 
 

- - 

Comitê de Avaliação da Receita (CAR) - - 

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e 
Serviços com Indícios de Irregularidade Graves (COI ) 
 

- - 

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE)  - - 

 
Colegiado de Representantes das Lideranças Partidár ias 
com assento na CMO (CRLP) 
 

20 - 

 
Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais 
(CCBE) 
 

- - 

TOTAL 20 - 

 



III - Proposições em Tramitação 
 

Proposições Recebidas  

Tramitação encerrada na CMO 

Apreciadas  Retiradas  
Encaminhadas ao CN sem apreciação 

PLN - Art.106 da 
Res nº1/2006-CN 

PLN -Urgência 
Plenário CN 

MP - Término prazo 
regimental 

 Projetos de Lei CN  (PLN) 97 36 4 50 1  

 Medidas Provisórias  (MP) – Crédito Extraordinário  22 10    7 

 Avisos CN (AVN) 87 30     

    - Obras  e Serviços com Indícios de Irregularidades   
  Graves apontados pelo  TCU 16 14     

    -  Prestação de Contas 3      

    -  Parecer Prévio do Governo  Federal 4      

    -  Outras Matérias 64 16     

 Mensagens CN  (MCN) 70 20     

    -  Prestação de Contas 9      

    - Relatório de Avaliação do PPA 4      

    - Outras Matérias 57 20     

 Ofícios CN (OFN) 165 20     

    -  Prestação de Contas 34      

    -  Outras Matérias 131 20     

 Projetos de Decreto Legislativo CN  (PDN) 7      

 Proposições  SF 4      

 Requerimentos CMO  (RCMO) 14 11 2 (prejud)     

 Emendas 13823 17366 1 313   

TOTAL 14289 17493 7 363 1 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 
1º a 30/11/2013 

 

 

I - Reuniões realizadas 
 

 

 

 

  

Não deliberativas (NDEL) - 

Ordinárias (ROR) 3 

Extraordinárias (REX) 1 

Audiências Públicas (RAP) - 

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP) - 

Seminários Regionais (SREG) 

Total 

- 

4 

 
 

II - Comitês Permanentes e Colegiados  
 
 

Nomes dos Comitês Reuniões Relatórios 

Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Exe cução 
Orçamentária (CFIS) - - 

Comitê de Avaliação da Receita (CAR) - - 

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e 
Serviços com Indícios de Irregularidade Graves (COI ) 
 

- - 

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE)  - - 

 
Colegiado de Representantes das Lideranças Partidár ias 
com assento na CMO (CRLP) 
 

1 - 

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais 
(CCBE) 
 

- - 

TOTAL 1 - 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
III - Proposições em Tramitação 

 

Proposições Recebidas  

Tramitação encerrada na CMO 

Apreciadas  Retiradas  
Encaminhadas ao CN sem apreciação 

PLN - Art.106 da 
Res nº1/2006-CN 

PLN -Urgência 
Plenário CN 

MP - Término prazo 
regimental 

 Projetos de Lei CN  (PLN)  22 1 8   

 Medidas Provisórias  (MP) – Crédito Extraordinário   1     

 Avisos CN (AVN)  16     

    - Obras  e Serviços com Indícios de Irregularidades   
  Graves apontados pelo  TCU       

    -  Prestação de Contas       

    -  Parecer Prévio do Governo  Federal       

    -  Outras Matérias  16     

 Mensagens CN  (MCN)       

    -  Prestação de Contas       

    - Relatório de Avaliação do PPA       

    - Outras Matérias       

 Ofícios CN (OFN)  3     

    -  Prestação de Contas       

    -  Outras Matérias  3     

 Projetos de Decreto Legislativo CN  (PDN) 4      

 Proposições  SF       

 Requerimentos CMO  (RCMO) 1 1     

 Emendas 76 492  155   

TOTAL 81 535 1 163   

 



IV – Resultados de Reunião 
 

 
 
 
 

 4ª Reunião Extraordinária  
convocada para 06/11/2013, às 14h30min  

(Iniciada às 14h47min e encerrada às 15h41min)  
  

                               Pauta nº 27/2013 - A lterada  
  
  

                                         ABERTURA   
   

Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senador Lobão Filho 
(PMDB/MA). 

               

                                                          AVISO 
  

                   O Presidente informou que a partir de agora, o SERVIÇO DE ENVIO 
DE MENSAGENS PELO CELULAR – SMS, da CMO,  será estendido aos 
gabinetes de TODOS os parlamentares e à IMPRENSA. 
                   A Secretaria fará uso desse serviço para manter contato rápido para 
avisar prazos finais de emendas, votações e outros assuntos importantes. 
                   Os interessados deverão preencher o formulário destinado ao chefe 
de gabinete ou funcionário de parlamentar não-membro da CMO e funcionários da 
IMPRENSA, constante da Página da CMO na internet. 
                   Após, deverão entregar o formulário devidamente preenchido e 
assinado na Secretaria da Comissão para que os registros possam ser efetuados. 
   

ORDEM DO DIA                  
                                                             

PAUTA 27/2013 - Alterada  
  
1 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 10/2013-CN , que "Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar 
no valor R$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”  

Relator: Deputado Nilton Capixaba. 
Não foram apresentadas emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo. 
  
- Aprovado na 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 05/11/2013. 
  
2 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 16/2013-CN,  que “Abre ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito especial no valor de R$ 

Reunião realizada em 6 de novembro de 2013 (Deliber ativa Extraordinária)  



2.350.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais), para os fins que 
especifica”. 

Relator: Senador Eduardo Suplicy. 
Foram apresentadas 19 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, e pela rejeição das 19 emendas apresentadas. 
  
Resultado: aprovado  por unanimidade. 

  
3 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 17/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Federal, Justiça Militar da União, 
Justiça do Trabalho e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, 
crédito suplementar no valor de R$ 48.013.037,00 (quarenta e oito milhões, treze 
mil, trinta e sete reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente”. 

Relator: Deputado Severino Ninho. 
Não foram apresentadas emendas. 
 Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo. 
  
Resultado: ausente o Relator, foi designado o Deputado Weverton Rocha 
(PDT/MA) como relator ad hoc. O Relatório foi aprovado  por unanimidade. 

  
  

4 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 29/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério das 
Cidades, crédito suplementar no valor de R$ 44.308.421,00 (quarenta e quatro 
milhões, trezentos e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Nelson Meurer. 
Foram apresentadas 32 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, e pela rejeição das 32 emendas apresentadas. 
  

Resultado: aprovado  por unanimidade.  
  

5 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 34/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do 
Trabalho, do Ministério Público da União, do Ministério das Relações Exteriores e 
das Secretarias de Assuntos Estratégicos, de Portos e da Micro e Pequena 
Empresa, crédito suplementar no valor de R$ 182.208.690,00 (cento e oitenta e 
dois milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e noventa reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Ricardo Berzoini. 
Foram apresentadas 05 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Substitutivo apresentado, pela aprovação das 

emendas de n°s 1 e 2, com indicação pela inadmissibilidade da emenda n°3 e pela 
rejeição das demais. 

   



Resultado: Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da Resolução 
n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitida  a 
emenda de n°3, indicada pelo relator. O Relatório foi aprovado  por unanimidade.  
  
6 – Relatório apresentado ao Ofício nº 29/2013-CN, que “Encaminha Relatório de 
Resultados e Impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – 
FNE – Exercício de 2012”. 

Relator: Deputado Nelson Meurer. 
Voto: no sentido de que a Comissão tome conhecimento da matéria e 

determine o seu arquivamento. 
  
- Aprovado na 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 05/11/2013. 
  
  

REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA  
  
– Requerimento para inclusão na pauta do Relatório apresentado ao Projeto de 
Lei nº 26/2013-CN . 

Autor: Deputado Bruno Araújo. 
  
Resultado: aprovado  por unanimidade. 
  

EXTRAPAUTA  
  
– Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 26/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, da Educação e do Esporte e de Operações Oficiais de Crédito, crédito 
suplementar no valor de R$ 1.389.085.155,00 (hum bilhão, trezentos e oitenta e 
nove milhões, oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Bruno Araújo. 
Foram apresentadas 33 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de n°s  15 a 19, 21 
a 24 e 32, e pela rejeição das demais. 

  
Resultado: Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da Resolução 
n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitidas  as 
emendas de n°s  15 a 19, 21 a 24 e 32, indicadas pelo relator. O Relatório 
foi aprovado  por unanimidade. 

  
  

REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA  
  
– Requerimento para inclusão na pauta do Relatório apresentado ao Projeto de 
Lei nº 30/2013-CN . 

Autor: Deputado Claudio Cajado. 
  

Resultado: aprovado  por unanimidade. 
  
  



                             EXTRAPAUTA  
  
– Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 30/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, 
crédito suplementar no valor de R$ 404.152.417,00 (quatrocentos e quatro 
milhões, cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Claudio Cajado. 
Foram apresentadas 03 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, e pela rejeição das 03 emendas apresentadas. 
  
Resultado: aprovado  por unanimidade.  
               

  
                      ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS                      
  
Concluída a votação das matérias, o Presidente anunciou que encerraria os 

trabalhos. 
  
Antes, convocou reunião ordinária para o dia 12 de novembro, terça-feira, 

às 14h30min , no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
  
E, cancelou a realização das seguintes reuniões extraordinárias, no plenário 

2 da Câmara dos Deputados: 
- hoje, dia 06 de novembro, quarta-feira, às 18 hor as; e  
- dia 07 de novembro, quinta-feira, às 10 horas.  

                                   

  Brasília, 06 de novembro de 2013.  

                                                
                                                        MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS  

                                                                      Secretária de Comissão  
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  9ª Reunião Ordinária  
convocada para 12/11/2013, às 14h30min  

(Iniciada às 14h49min e suspensa às 15h34min)  
  

                                      Pauta nº 28/2 013 
  
  

                                          ABERTURA   
  

Reunião realizada em 12 de novembro de 2013 (Delibe rativa Ordinária)  



  
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senador Lobão Filho 

(PMDB/MA). 

               
- Apreciação das Atas das seguintes Reuniões: 

 .8ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 17, 18, 24 e 25/09, e 02, 08, 09, 16, 
22 e 24/10/2013; 

.3ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 30/10 e 05/11/2013; e 

.4ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 06/11/2013. 
Resultado: por consenso, foi dispensada a leitura das Atas que, em votação, 
foram aprovadas  por unanimidade.  

  
  

EXPEDIENTE 
  
         Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 
2008, ficou dispensada 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 será encaminhada, pelo 
correio eletrônico, aos membros e Lideranças Partidárias.  

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:  
  
1) Ofício nº 76/2013, de 08 de novembro, do Deputado Arnon Bezerra (PTB/CE), 
indicando o município de Itaitinga-CE, como beneficiado da emenda de sua 
autoria, nº 0005/2013, apresentada ao Projeto de Lei nº 25/2013-CN. 
2) Ofício nº 77/2013, de 08 de novembro, do Deputado Arnon Bezerra (PTB/CE), 
indicando o município de Jardim-CE, como beneficiado da emenda de sua autoria, 
nº 0006/2013, apresentada ao Projeto de Lei nº 25/2013-CN. 

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:  
  
1) OF.GSAA/SAA 1.207, de 01 novembro de 2013, da Secretária de Agricultura e 
Abastecimento, Mônika Carneiro Meira Bergamaschi, em apoio ao Ofício Circular 
nº 38/G.2011-2013, subscrito pelo Dr. Eduardo Salles, Secretário de Agricultura do 
Estado da Bahia e Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado de 
Agricultura – CONSEAGRI, conforme cópia encaminhada, solicitando apreciação 
por parte desta Comissão, da proposta apresentada no sentido de 
descontingenciamento no orçamento do Funcafé de 2014, à fim de que os 
objetivos estratégicos do setor cafeeiro, emanados do CDPC e das 45 entidades 
conveniadas, possam ser efetivamente cumpridos.       
  
-Precatórios a serem incluídos na Proposta Orçamentá ria para 2014, 
encaminhado pelo seguinte órgão:  
1) Ofício nº 1.201/2013-DP, de 31 de outubro de 2013, do Assessor de Precatórios 
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Sr. Clóvis Nunes. 
  
- Aviso encaminhado pelo Ministro Valmir Campelo, n o exercício da 
Presidência do Tribunal de Contas da União, ao Pres idente da CMO:  
Aviso GP/TCU de 06 de novembro:  



1) Aviso n° 1.704/2013 (Acórdão nº 2.929/2013) : Obras de Construção da 
Barragem do Rio Arraias, em Arraias-TO.  
  
- Aviso encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, 
Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, ao Presidente  do Congresso Nacional 
que enviou á CMO:  
 Aviso Seses, de 11 de novembro:  
1) Aviso nº 1.441/2013 (Acórdão nº 2.969/2013): Consolidação das fiscalizações 
realizadas pelo Tribunal, no âmbito do Plano de Fiscalização de Obras de 2013 – 
Fiscobras 2013, em atendimento ao disposto no art. 95, inciso II, da Lei nº 
12.708/2012.  

                                                             AVISO 

  
O Presidente informou que conforme dispõe o art. 106 da Resolução 

nº 1/2006-CN, os projetos de lei de créditos adicionais somente serão apreciados 
pela CMO até o dia 20 de novembro de cada ano. 

O dia 20 de novembro será na próxima quarta-feira. Portanto, solicitou 
aos relatores daquelas matérias que entreguem os seus Relatórios o quanto antes 
sob pena dos Projetos de Lei serem enviados ao Congresso Nacional SEM a 
votação na CMO. 

Informou que faltam 13 Relatórios  para serem entregues. 
  

                         ORDEM DO DIA                  
                                

No início dos trabalhos, o Presidente informou que havia acordo 
apenas para votação dos  Relatórios apresentados aos Projetos de Leis nºs 24 e 
31/2013-CN, e do  Relatório apresentado ao Aviso nº 33/2009-CN (Apensados: 
AVN 22/2011, AVN 25/2011, AVN 3/2012, AVN 46/2009, AVN 1/2010, AVN 
9/2010, AVN 27/2012, AVN 17/2010, AVN 35/2010, AVN 1/2011, AVN 7/2011, 
AVN 18/2011, AVN 18/2012, AVN 1/2013 e AVN 10/2013). 

  
                                 PAUTA 28/2013  

  
REQUERIMENTO DE INVERSÃO DE PAUTA  

  
– Requerimento para inversão de pauta para apreciar inicialmente os Relatórios 
apresentados aos Projetos de Leis nºs 24 e 31/2013-CN, e do Relatório 
apresentado ao Aviso nº 33/2009-CN (Apensados: AVN 22/2011, AVN 25/2011, 
AVN 3/2012, AVN 46/2009, AVN 1/2010, AVN 9/2010, AVN 27/2012, AVN 
17/2010, AVN 35/2010, AVN 1/2011, AVN 7/2011, AVN 18/2011, AVN 18/2012, 
AVN 1/2013 e AVN 10/2013), constantes dos itens de nºs 3, 5, e 9 da Pauta nº 
28/2013. 
  
Resultado: aprovado  por unanimidade. 
  
   
3 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 24/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no 
valor de R$ 1.528.000,00 (hum milhão, quinhentos e vinte e oito mil reais), para os 
fins que especifica”. 



Relator: Deputado Lourival Mendes. 
Não foram apresentadas emendas. 

         Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 
Executivo. 
  
Resultado: aprovado  por unanimidade. 
  
5 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 31/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e 
Inovação e da Educação, crédito especial no valor de R$ 320.781.825,00 
(trezentos e vinte milhões, setecentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco 
reais), para os fins que especifica”. 

Relator: Deputado Jorge Bittar. 
Foram apresentadas 36 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de n°s  01, 02, 04, 
05, e 08 a 36, e pela rejeição das demais. 

  
Resultado: Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da Resolução 
n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitidas  as 
emendas sugeridas pelo relator. O Relatório foi aprovado  por unanimidade, 
ressalvado o destaque apresentado. Foi apresentado 01 (um) destaque. 

- Apreciação do destaque nº 001, de autoria do Deputado Alex Canziani 
(PTB/PR), referente à emenda nº 0003, do Deputado Nilton Capixaba (PTB/RO). 
Voto do relator: pela aprovação. 
Resultado: aprovado por unanimidade. 

  
  
9 – Relatório apresentado ao Aviso nº 33/2009-CN, que "encaminha ao 
Congresso Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - 
FSB, a que se refere o art. 10 da Lei 11.887, de 24 de dezembro de 2008, relativo 
ao primeiro trimestre de 2009". (Apensados: AVN 22/2011, AVN 25/2011, AVN 
3/2012, AVN 46/2009, AVN 1/2010, AVN 9/2010, AVN 27/2012, AVN 17/2010, 
AVN 35/2010, AVN 1/2011, AVN 7/2011, AVN 18/2011, AVN 18/2012, AVN 1/2013 
e AVN 10/2013). 

Relator: Deputado Bohn Gass. 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 

  
Resultado: o Relatório foi aprovado , contra o voto do Deputado Claudio Cajado 
(DEM/BA). 
  
  

REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA  
  
– Requerimento para inclusão na pauta dos Relatórios apresentados aos Projetos 
de Leis nºs 22, 33 e 42/2013-CN .   

Autor: Deputado Afonso Florence. 
  

Resultado: aprovado  por unanimidade a inclusão na Pauta nº 28/2013 das 
seguintes matérias: 

  



. Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 22/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
crédito suplementar no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Aelton Freitas. 
Foram apresentadas 04 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade da emenda n° 04, e pela rejeição 
das demais. 
  
. Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 33/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do 
Trabalho, do Ministério Público da União e da Secretaria de Portos da Presidência 
da República, crédito especial no valor de R$ 46.743.678,00 (quarenta e seis 
milhões, setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais), para 
os fins que especifica”. 

Relator: Senador Ivo Cassol. 
Foram apresentadas 08 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de  n°s 01, 05, 06 e 
07, e pela rejeição das demais. 
  
  
. Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 42/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, crédito 
suplementar no valor de R$ 51.002.603,00 (cinquenta e um milhões, dois mil e 
seiscentos e três reais), para reforço da dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente”. 

Relator: Senador Randolfe Rodrigues. 
Foi apresentada 01 emenda. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, e com indicação pela inadmissibilidade da emenda n° 01.   
  
                                      SUSPENSÃO DOS TRABALHOS  

  
O Presidente anunciou que suspenderia os trabalhos. 
  
Antes, convocou a continuação da reunião ordinária para o dia 13 de 

novembro, quarta-feira, às 14h30min , no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
  
E, cancelou a realização da seguinte reunião extraordinária, no plenário 2 

da Câmara dos Deputados: 
- hoje, dia 12 de novembro, terça-feira, às 18 hora s.  

            

Brasília, 12 de novembro de 2013. 

  
                                                 

                                                                MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS  
                                                                      Secretária de Comissão  

 



 

 

 

 

 

 

 

Continuação da 9ª Reunião Ordinária  
convocada para 13/11/2013, às 14h30min  

(Reiniciada às 14h41min e suspensa às 15h46min)  
(Reiniciada às 15h51min e encerrada às 16h06min)  

  
Pauta nº 28/2013 - Alterada  

  
  

                                        REABERTURA   
  
  
Os trabalhos foram reabertos pelo Presidente, Senador Lobão Filho 

(PMDB/MA). 

              
EXPEDIENTE 

  
         Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 
2008, ficou dispensada 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 será encaminhada, pelo 
correio eletrônico, aos membros e Lideranças Partidárias. 
  

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:  
  
1) Ofício nº 110/2013, de 12 de novembro, do Deputado Weverton Rocha 
(PDT/MA), solicitando a readequação da Emenda nº 02, de sua autoria, 
apresentada ao Projeto de Lei nº 25/2013-CN. 

  

                                                         AVISO                   
       O Presidente informou ao Plenário que a partir de hoje, dia 13/11/2013, fará 
uso do CRONÔMETRO instalado neste recinto, à sua esquerda, que funcionará 
da seguinte forma: 
         Conforme dispõe o art. 130 da Resolução  nº 1/2006-CN, o prazo para uso 
da palavra aos parlamentares inscritos é de 5 minutos. Ao ser iniciada a fala do 
parlamentar, o cronômetro é acionado e começa a contagem do prazo. Após 4 
minutos, soará um bip alertando ao orador que falta apenas 1 minuto para a 
conclusão do seu discurso e inicia-se a contagem regressiva de 60 segundos. 
Finalizado esse tempo, o som do microfone do orador será interrompido. 
         Portanto, solicitou aos senhores parlamentares para que envidem esforços 
para o cumprimento do prazo regimental, levando-se em consideração, que será 

Reunião realizada em 13 de novembro de 2013 (Delibe rativa Ordinária)  



iniciada as etapas de apreciação do Projeto de Lei Orçamentária para 2014 e os 
prazos estão extremamente exíguos. 

  
ORDEM DO DIA                  

                                    PAUTA 28/2013  - Alterada                    
  

1- Relatório  da Receita  apresentado ao Projeto de Lei nº 09 de 2013-CN , que 

“Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2014". 

(PLOA para 2014). 

                           Relator da Receita: Senador Eduardo Amorim. 

Foram apresentadas 2 emendas, sendo uma de Receita e outra de Renúncia 

de  Receita. 

                Voto: pela aprovação do Projeto de Lei Orçamentária para o 

exercício financeiro de 2014, no que concerne às estimativas de receitas, nos 

termos apresentados pelo Poder Executivo, com as alterações decorrentes da 

aprovação das 08 (oito) emendas de Relator, sendo pela aprovação parcial da 

emenda nº 2973.0001 à Receita, e rejeição da emenda  nº 9041.0001 à 

Renúncia de Receita. 
  
Resultado: O Relator apresentou o Relatório e as Erratas de nºs  01 e 02. A 
discussão foi iniciada e encerrada. O Deputado Claudio Cajado (DEM/BA) solicitou 
a suspensão da reunião para análise das Erratas, e o Presidente suspendeu os 
trabalhos por alguns minutos. 

Reiniciada a reunião, nos termos do parágrafo único do art. 25 da 
Resolução nº 1/2006, do Congresso Nacional, o Presidente solicitou autorização 
do Plenário para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de 
Emendas – CAE, quanto às emendas apresentadas e de Relator, que 
foi aprovada por unanimidade. 

Em votação, o Relatório e as Erratas de nºs 01 e 
02 foram aprovados contra o voto do Deputado Claudio Cajado (DEM/BA), 
ressalvados os destaques. Foram apresentados 06 destaques. 

  
APRECIAÇÃO DOS 06 DESTAQUES APRESENTADOS:  

  
1 - Proposta do Presidente para votação em globo do s destaques, por tipo 
de voto do Relator : 
Resultado: aprovada  por unanimidade. 
  
2 - Destaques com voto do Relator pela REJEIÇÃO:  
- 001, do Senador Wilder Morais (DEM/GO), pela recomposição parcial da 
emenda de Relator nº 8099.0009. 
- 002, do Senador Wilder Morais (DEM/GO), pela recomposição total da emenda 
de Relator nº 8099.0002. 
- 003, do Senador Wilder Morais (DEM/GO), pela supressão parcial da emenda de 
Relator nº 8099.0008. 
  



Resultado: em votação em globo, os destaques foram rejeitados. Não foram 
apreciados na representação do Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º 
do art. 43 do Regimento Comum 
  
3 - Destaques com voto do Relator pela REJEIÇÃO:  
- 004, do Senador Walter Pinheiro (PT/BA), pela recomposição total da emenda de 
Relator nº 8099.0002. 
- 005, do Senador Walter Pinheiro (PT/BA), pela supressão parcial da emenda de 
Relator nº 8099.0008. 
- 006, do Senador Walter Pinheiro (PT/BA), pela recomposição parcial da emenda 
de Relator nº 8099.0009. 
  
Resultado: em votação em globo, os destaques foram aprovados por 
unanimidade. 
  

2 - Conforme o disposto no parágrafo único do art. 110 da Resolução n°1/2006, do 

Congresso Nacional, o Presidente anunciou a apreciação do Relatório 

apresentado à Medida  Provisória nº 626/2013-CN, que “Abre crédito 

extraordinário, em favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 

2.531.486.253,00 (dois bilhões, quinhentos e trinta e um milhões, quatrocentos e 

oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais), para o fim que especifica”. 
Relator: Senador Wilder Morais. 
Foi apresentada 01 emenda. 
Voto: pela aprovação da Medida Provisória, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade da emenda nº 01. 
  
Resultado: Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da Resolução 
n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitida  a 
emenda n° 01, indicada pelo relator. O Relatório foi aprovado  por unanimidade. 
  
3 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 18/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, crédito 
suplementar no valor de R$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Zezéu Ribeiro. 
Foi apresentada 01 emenda. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, e com indicação pela inadmissibilidade da emenda n°1. 
  
Resultado: ausente o Relator, foi designado o Deputado Alex Canziani (PTB/PR) 
como relator ad hoc. Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da 
Resolução n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente 
declarou inadmitida  a emenda n° 01, indicada pelo relator. O Relatório 
foi aprovado  por unanimidade. 

  
4 – Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 24/2013-CN , 
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, 
crédito especial no valor de R$ 1.528.000,00 (hum milhão, quinhentos e vinte e 
oito mil reais), para os fins que especifica”. 



Relator: Deputado Lourival Mendes. 
Não foram apresentadas emendas. 

         Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 
Executivo. 
  
- Aprovado na 9ª Reunião Ordinária, realizada em 12 /11/2013. 
  
5 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 28/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e da Pesca e Aquicultura, crédito especial no valor global de R$ 
28.400.000,00 (vinte e oito milhões e quatrocentos mil reais), para os fins que 
especifica”. 

Relator: Deputado Osvaldo Reis. 
Foram apresentadas 69 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de n°s 02, 04, 07, 
32, 33, 47 e 54, e pela rejeição das demais. 
  
Resultado: O Deputado Claudio Cajado (DEM/BA) solicitou o adiamento da 
apreciação da matéria para a próxima semana, e com a concordância do 
Presidente, foi adiada para o dia 19/11/2013, terça-feira, às 14h30 min.  
  
6 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 31/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e 
Inovação e da Educação, crédito especial no valor de R$ 320.781.825,00 
(trezentos e vinte milhões, setecentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco 
reais), para os fins que especifica”. 

Relator: Deputado Jorge Bittar. 
Foram apresentadas 36 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de n°s  01, 02, 04, 
05, e 08 a 36, e pela rejeição das demais. 

  
- Aprovado na 9ª Reunião Ordinária, realizada em 12 /11/2013. 
  
7 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 32/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Turismo, de Encargos 
Financeiros da União, de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios e 
de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 
839.651.997,00 (oitocentos e trinta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e um 
mil, novecentos e noventa e sete reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Senador Ricardo Ferraço. 
Foram apresentadas 23 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de n°s  03 a 06, 09 
a 13, 15 a 20, e 23, e pela rejeição das demais. 

  



Resultado: O Deputado Claudio Cajado (DEM/BA) solicitou o adiamento da 
apreciação da matéria para a próxima semana, e com a concordância do 
Presidente, foi adiada para o dia 19/11/2013, terça-feira, às 14h30 min.  
  
8 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 36/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento de Investimento para 2013, em favor de empresas estatais, crédito 
especial no valor de R$ 737.989.256,00 (setecentos e trinta e sete milhões, 
novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais), para os fins 
que especifica”. 

Relator: Senador Wilder Morais. 
Não foram apresentadas emendas. 

         Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 
Executivo. 
  
Resultado: O Deputado Claudio Cajado (DEM/BA) solicitou o adiamento da 
apreciação da matéria para a próxima semana, e com a concordância do 
Relator Senador Wilder Morais (DEM/GO) e do Presidente, foi adiada para o dia 
19/11/2013, terça-feira, às 14h30min.  
  
9 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 40/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, do Turismo e das Cidades, crédito suplementar no valor de R$ 
240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado José Priante. 
Foram apresentadas 175 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de n°s  28 a 32, 36 
a 42, 64, 65, 71, 74, 128 a 130, 132, 133, 136, 137, 147 e 148; e pela rejeição das 
demais. 
  
Resultado: Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da Resolução 
n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitidas  as 
emendas de n°s 28 a 32, 36 a 42, 64, 65, 71, 74, 128 a 130, 132, 133, 136, 137, 
147 e 148, indicadas pelo relator. O Relatório foi aprovado  por unanimidade. 

  
10 – Relatório apresentado ao Aviso nº 33/2009-CN, que "encaminha ao 
Congresso Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - 
FSB, a que se refere o art. 10 da Lei 11.887, de 24 de dezembro de 2008, relativo 
ao primeiro trimestre de 2009". (Apensados: AVN 22/2011, AVN 25/2011, AVN 
3/2012, AVN 46/2009, AVN 1/2010, AVN 9/2010, AVN 27/2012, AVN 17/2010, 
AVN 35/2010, AVN 1/2011, AVN 7/2011, AVN 18/2011, AVN 18/2012, AVN 1/2013 
e AVN 10/2013). 

Relator: Deputado Bohn Gass. 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 

  
- Aprovado na 9ª Reunião Ordinária, realizada em 12 /11/2013. 
  
11 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 22/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 



crédito suplementar no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Aelton Freitas. 
Foram apresentadas 04 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade da emenda n° 04, e pela rejeição 
das demais. 
  
Resultado: ausente o Relator, foi designado o Deputado Giovani Cherini (PDT/RS) 
como relator ad hoc. Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da 
Resolução n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente 
declarou inadmitida  a emenda n° 04, indicada pelo relator. O Relatório 
foi aprovado  por unanimidade. 
  
12 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 33/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do 
Trabalho, do Ministério Público da União e da Secretaria de Portos da Presidência 
da República, crédito especial no valor de R$ 46.743.678,00 (quarenta e seis 
milhões, setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais), para 
os fins que especifica”. 

Relator: Senador Ivo Cassol. 
Foram apresentadas 08 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de  n°s 01, 05, 06 e 
07, e pela rejeição das demais. 
  
Resultado: ausente o Relator, foi designado o Senador Casildo Maldaner 
(PMDB/SC) como relator ad hoc. Em conformidade com o disposto no § 2° do 
Art.146, da Resolução n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente 
declarou inadmitidas  as emendas de n°s 01, 05, 06 e 07, indicadas pelo relator. 
O Relatório foi aprovado  por unanimidade. 
  
13 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 42/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, crédito 
suplementar no valor de R$ 51.002.603,00 (cinquenta e um milhões, dois mil e 
seiscentos e três reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente”. 

Relator: Senador Randolfe Rodrigues. 
Foi apresentada 01 emenda. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, e com indicação pela inadmissibilidade da emenda n° 01. 
  
Resultado: ausente o Relator, foi designado o Senador Walter Pinheiro  (PT/BA) 
como relator ad hoc. Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da 
Resolução n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente 
declarou inadmitida  a emenda n° 01, indicada pelo relator. O Relatório 
foi aprovado  por unanimidade. 

  
Por proposta do Presidente da CMO, Senador Lobão Fi lho 

(PMDB/MA), foi submetida à apreciação do Plenário d a Comissão os 
seguintes requerimentos:  



  
REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA  

  
– Requerimento para inclusão na pauta do Relatório apresentado ao Projeto de 
Lei nº 11/2013-CN , que “Abre ao Orçamento de Investimento para 2013, em favor 
das empresas estatais que menciona, crédito especial no valor de R$ 
986.053.775,00 (novecentos e oitenta e  seis milhões, cinquenta e três mil, 
setecentos e setenta e cinco reais), para os fins que especifica”. 

Relator: Deputado José Priante. 
Não foram apresentadas emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo. 
  
Resultado: aprovado  por unanimidade. 
   

REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA  
  
– Requerimento para inclusão na pauta do Relatório apresentado ao Projeto de 
Lei nº 14/2013-CN , que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em 
favor do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 64.754.694,00 
(sessenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e 
noventa e quatro reais), para os fins que especifica”. 

Relatora: Deputada Gorete Pereira 
Foram apresentadas 39 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma do Substitutivo, com 

indicação pela inadmissibilidade das emendas de  n°s 01, 02, 08, 10 a 14, 17, 28 a 
36 e 38, e pela rejeição das demais. 
  
Resultado: aprovado  por unanimidade. 
  

  
                      ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS                      
  
Concluída a votação das matérias acordadas, o Presidente anunciou que 

encerraria os trabalhos. 
  

             Antes, informou que se o Relatório Preliminar apresentado 

ao Projeto de Lei nº 09/2013-CN , que “Estima a receita e fixa a despesa da 

União para o exercício financeiro de 2014”, for entregue na Secretaria da CMO 

hoje, dia 13 de novembro, o prazo para apresentação de emendas será nos dias 

14 e 18 de novembro. 

  
           E, convocou reunião ordinária para o dia 19 de novembro, terça-

feira, às 14h30min , no plenário 2 da Câmara dos Deputados.  
   

 Brasília, 13 de novembro de 2013.  

                                                    MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS  
                                                               Secretária de Comissão  



 
 
 

 

 

 

 

 

10ª Reunião Ordinária  
convocada para 19/11/2013, às 14h30min  

(Iniciada às 14h51min e suspensa às 16h37min)  
(Reiniciada às 16h43min e suspensa às 16h45min)  

  
                                   Pauta nº 29/2013  

  
  

                                        ABERTURA   
  
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senador Lobão Filho 

(PMDB/MA). 

              

- Apreciação da Ata da seguinte Reunião: 

.9ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 12 e 13/11/2013. 
  
Resultado: por consenso, foi dispensada a leitura da Ata que, em votação, 
foi aprovada  por unanimidade.  
   

                                                                                                                   

  AVISO                   
  
O Presidente informou ao Plenário que o Relator-Geral do Orçamento, 

Deputado Miguel Corrêa (PT/MG), entregará hoje, dia 19 de novembro, na 
Secretaria da CMO, o Relatório Preliminar com Emendas apresentado 
ao Projeto de Lei nº 09/2013-CN , que “Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2014”, e havendo acordo em reunião do 
Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na CMO, 
pretende colocar em votação a matéria, no dia 20/11/2013, quarta-feira, às 18 
horas, na continuação desta reunião ordinária. 

   
  

EXPEDIENTE 
  
         Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 
2008, ficou dispensada 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 será encaminhada, pelo 
correio eletrônico, aos membros e Lideranças Partidárias. 
  

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:  

Reunião realizada em 19 de novembro de 2013 (Delibe rativa Ordinária)  



  
1) Ofício nº 67/2013 - OUVCD, de 13 de novembro, do Deputado Nelson 
Marquezelli, Ouvidor-Geral da Câmara dos Deputados, submetendo ao Presidente 
da CMO, no tocante ao aspecto orçamentário, a análise sobre a criação de cargos 
para o corpo docente da ECEME – Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército. 
2) Ofício nº 037/2013 - GSEBRA, de 14 de novembro, do Senador Eduardo Braga, 
encaminhando ao Presidente da CMO, cópia do Projeto de Lei que acaba de 
apresentar, que amplia a concessão de isenção do IPI por taxistas e portadores de 
necessidades  especiais, para veículos com motores de até três mil  cilindradas. 
Em vista disto, solicita seja feito o cálculo da renúncia da receita correspondente, 
para cada um dos três exercícios previstos no art. 14 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, para posterior inclusão no texto do projeto, quando de sua tramitação nas 
comissões temáticas. 
  
- Expedientes encaminhando justificativas de faltas  às reuniões da 
Comissão DEFERIDOS pelo Presidente:  

 1) Of. 142/13 – GAB/908, de 12 de novembro, do Deputado José Rocha 
(PR/BA), justificando ausência no período de 12 a 17 de novembro. 

2) Ofício nº 180/2013, de 18 de novembro, do Deputado Ruy Carneiro (PSDB/PB), 
justificando ausência no período de 16 a 24 de novembro. 
   

                         II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:  
  
1) Ofício n. 304/GP/2013, de 12 de novembro, do Presidente do Conselho 
Nacional de Justiça, Ministro Joaquim Barbosa, encaminhando cópia da Nota 
Técnica nº 15/2013, que versa sobre o Projeto de Lei nº 02/2013-CN, através da 
qual se manifestam contrariamente à alteração do texto original proposto para o 
inciso IV do art. 74 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. 
2) Ofício nº 179/2013, de 12 de novembro, do Deputado Ruy Carneiro, enviado ao 
Ministro das Cidades, Aguinaldo Velloso  Borges Ribeiro, que encaminhou ao 
Presidente da CMO, através do qual solicita alteração na emenda nº 2715.0010, 
de autoria daquele parlamentar, junto aquele Ministério. 
3) Ofício nº 300/2013-MP, de 14 de novembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando promover a 
adequação no Projeto de Lei nº 09/2013-CN, em virtude da ocorrência de omissão 
de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária de 2014, no âmbito das 
despesas da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da 
República, conforme exposto na Nota Técnica nº 37/DEPES/SOF/MP, de 5 de 
novembro de 2013, elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal,  que trata do 
assunto. 
  
- Expediente encaminhado ao Deputado Miguel Corrêa,  Relator Geral do 
Orçamento para 2014:  
1) OF/LID/Nº 280/2013, de 13 de novembro, do Deputado Rubens Bueno, Líder do 
PPS. 
  
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal d e Contas da União, 
Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, ao Presidente  da CMO:  
Avisos Seses, de 13 de novembro:  



1) Aviso nº 1.449/2013 (Acórdão nº 3.025/2013): Obras de restauração da BR-
364/RO. 
2) Aviso nº 1.465/2013 (Acórdão nº 3.034/2013): Obras de construção de unidades 
habitacionais em Fortaleza-CE. 
  
- Aviso encaminhado pelo Vice-Presidente, Ministro Aroldo Cedraz, no 
exercício da Presidência do Tribunal de Contas da U nião, ao Presidente da 
CMO: 
 Aviso GP/TCU de 14 de novembro:  
1)Avison°1.737/2013 (Acórdão nº 2.887/2013): Consolidação das auditorias para 
aferição de qualidade de obras públicas recém-concluídas, executadas por meio 
de Fiscalização de Orientação Centralizada.   

  
ORDEM DO DIA                  

                                             PAUTA 29/2013  

  
1 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 11/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento de Investimento para 2013, em favor das empresas estatais que 
menciona, crédito especial no valor de R$ 986.053.775,00 (novecentos e oitenta 
e  seis milhões, cinquenta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais), para os 
fins que especifica”. 

Relator: Deputado José Priante. 
Não foram apresentadas emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo. 
  
Resultado: ausente o Relator, foi designado o Deputado Weverton Rocha 
(PDT/MA) como relator ad hoc. O Relatório foi aprovado  por unanimidade. 
  
2 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 13/2013-CN, que “Altera o Anexo I 
à Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Plano Plurianual da União 
para o período de 2012 a 2015”. 

Relator: Senador Anibal Diniz. 
Foram apresentadas 05 emendas. 

 Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 
Executivo, e pela rejeição das 05 emendas apresentadas. 
  
Resultado: O Deputado Claudio Cajado (DEM/BA) solicitou o adiamento da 
apreciação da matéria para a próxima reunião, e com a concordância do 
Presidente, foi adiada para o dia 20/11/2013, quarta-feira, às 18 h oras.  

  
3 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 14/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, 
crédito especial no valor de R$ 64.754.694,00 (sessenta e quatro milhões, 
setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais), para os 
fins que especifica”. 

Relatora: Deputada Gorete Pereira. 
Foram apresentadas 39 emendas. 



Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma do Substitutivo, com 
indicação pela inadmissibilidade das emendas de  n°s 01, 02, 08, 10 a 14, 17, 28 a 
36 e 38, e pela rejeição das demais. 

  
Resultado: ausente a Relatora, foi designado o Deputado Alex Canziani (PTB/PR) 
como relator ad hoc. Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da 
Resolução n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente 
declarou inadmitidas  as emendas de  n°s 01, 02, 08, 10 a 14, 17, 28 a 36 e 38, 
indicadas pelo relator. O Relatório foi aprovado  por unanimidade. 

  
4 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 21/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia e dos 
Transportes, crédito especial no valor de R$ 14.346.000,00 (quatorze milhões, 
trezentos e quarenta e seis mil reais), para os fins que especifica”. 

Relator: Deputado Evandro Milhomen. 
Foram apresentadas 10 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, e com indicação pela inadmissibilidade das 10 emendas apresentadas. 
  

Resultado: Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da Resolução 
n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitidas  as 
emendas de  n°s 01 a 10, indicadas pelo relator. O Relatório foi aprovado  por 
unanimidade. 

  
5 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 23/2013-CN , que “Abre aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da 
Previdência Social, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 174.731.771,00 (cento e 
setenta e quatro milhões, setecentos e trinta e um mil, setecentos e setenta e um 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Sandro Alex. 
Foram apresentadas 9 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma do Substitutivo, com 

indicação pela inadmissibilidade das emendas de  n°s 02, 06, e 07; pela 
aprovação da emenda nº 05; pela aprovação parcial das emendas de nºs 01, 03, 
08 e 09; e pela rejeição da emenda nº 04. 

  
Resultado: ausente o Relator, foi designado o Deputado Alex Canziani (PTB/PR) 
como relator ad hoc. Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da 
Resolução n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente 
declarou inadmitidas  as emendas de  n°s 02, 06 e 07, indicadas pelo relator. O 
Relatório foi aprovado  por unanimidade. 

   
6 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 28/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e da Pesca e Aquicultura, crédito especial no valor global de R$ 
28.400.000,00 (vinte e oito milhões e quatrocentos mil reais), para os fins que 
especifica”. 

Relator: Deputado Osvaldo Reis. 
Foram apresentadas 69 emendas. 



Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 
Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de n°s 02, 04, 07, 
32, 33, 47 e 54, e pela rejeição das demais. 

  
Resultado: Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da Resolução 
n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitidas  as 
emendas de n°s 02, 04, 07, 32, 33, 47 e 54, indicadas pelo relator. O Relatório 
foi aprovado  por unanimidade. 

  
7 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 32/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Turismo, de Encargos 
Financeiros da União, de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios e 
de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 
839.651.997,00 (oitocentos e trinta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e um 
mil, novecentos e noventa e sete reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Senador Ricardo Ferraço. 
Foram apresentadas 23 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de n°s  03 a 06, 09 
a 13, 15 a 20, e 23, e pela rejeição das demais. 

  
Resultado: O Deputado Claudio Cajado (DEM/BA) solicitou o adiamento da 
apreciação da matéria para a próxima reunião, e com a concordância do 
Presidente, foi adiada para o dia 20/11/2013, quarta-feira, às 18 h oras.  

   
8 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 35/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor da Secretaria de Portos da Presidência da 
República, crédito especial no valor de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco 
milhões de reais), para o fim que especifica”. 

Relatora: Deputada Rose de Freitas. 
Foram apresentadas 09 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, e com indicação pela inadmissibilidade das 09 emendas apresentadas. 

   
Resultado: ausente a Relatora, foi designado o Deputado Claudio Cajado 
(DEM/BA) como relator ad hoc. Em conformidade com o disposto no § 2° do 
Art.146, da Resolução n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente 
declarou inadmitidas  as emendas de  n°s 01 a 09, indicadas pelo relator. O 
Relatório foi aprovado  por unanimidade. 

  
9 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 36/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento de Investimento para 2013, em favor de empresas estatais, crédito 
especial no valor de R$ 737.989.256,00 (setecentos e trinta e sete milhões, 
novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais), para os fins 
que especifica”. 

Relator: Senador Wilder Morais. 
Não foram apresentadas emendas. 



         Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 
Executivo. 

  
Resultado: ausente o Relator, foi designado o Senador Acir Gurgacz  (PDT/RO) 
como relator ad hoc. O Relatório foi aprovado  por unanimidade. 

  
10 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 39/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
crédito suplementar no valor de R$ 17.600.000,00 (dezessete milhões e 
seiscentos mil reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente”. 

Relator: Deputado Weverton Rocha. 
Foram apresentadas 02 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, e com indicação pela inadmissibilidade das 02 emendas apresentadas. 

  
Resultado: Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da Resolução 
n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitidas  as 
emendas de n°s 01 e 02, indicadas pelo relator. O Relatório foi aprovado  por 
unanimidade. 

   
11 - Relatório apresentado ao Ofício nº 26/2013-CN , que "Encaminha, nos termos 
do artigo 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009, e do artigo 1º, § 8º da 
Lei nº 12.453, de 21 de julho de 2011, o Relatório Gerencial Trimestral do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES referente ao segundo 
trimestre de 2013”. 

Relator: Deputado Evandro Milhomen. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

  
Resultado: aprovado  por unanimidade. 
  
12 -  Relatório apresentado ao Ofício nº 38/2013-CN , que “Encaminha Relatório 
de Atividades desenvolvidas pela Autoridade Pública Olímpica -  APO no primeiro 
semestre de 2013.” 

Relator: Senador Anibal Diniz. 
Voto: no sentido de que a CMO tome conhecimento da matéria, e 

encaminhe notificação à Autoridade Pública Olímpica, exigindo que nos  próximos 
relatórios semestrais de atividades seja apresentada, além das descrições das 
reuniões e das atividades burocráticas, realizadas mês a mês, a apresentação da 
prestação de contas detalhada dos gastos efetuados no âmbito do orçamento da 
União, no Ministério dos Esportes, na Unidade Orçamentária 51.204.   

  
Resultado: ausente o Relator, foi designado o Senador Acir Gurgacz  (PDT/RO) 
como relator ad hoc. O Relatório foi aprovado  por unanimidade. 

   
Por proposta do Presidente da CMO, Senador Lobão Fi lho 

(PMDB/MA), foram submetidas à apreciação do Plenári o da Comissão 
os seguintes requerimentos:  

   



REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA  
  

– Requerimento para inclusão na pauta do  Relatório  apresentado  ao Projeto de 
Lei nº 20/2013-CN , que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 17.200.000,00 
(dezessete milhões e duzentos mil reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Afonso Florence. 
Foram apresentadas 07 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de n°s 03 e 05, e 
pela rejeição das demais. 

  
Resultado: aprovado  por unanimidade. 

  
  

REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA  
  

– Requerimento para inclusão na pauta do Relatório apresentado ao Projeto de 
Lei nº 25/2013-CN , que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos 
Ministérios da Fazenda e do Turismo e de Encargos Financeiros da União, crédito 
especial no valor de R$ 367.260.302,00 (trezentos e sessenta e sete milhões, 
duzentos e sessenta mil, trezentos e dois reais), para os fins que especifica”. 

Relator: Deputado Guilherme Campos. 
Foram apresentadas 31 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Substitutivo apresentado, sendo pela 

aprovação da emenda nº 15; pela aprovação parcial das emendas de nºs 01, 02, 
04, 05, 07 a 10, 20, 25 e 29; e pela rejeição das demais. 
  
Resultado: aprovado  por unanimidade.  

  
REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA  

  
– Requerimento para inclusão na pauta do Relatório apresentado ao  Projeto de 
Lei nº 27/2013-CN , que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em 
favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 107.050.000,00 
(cento e sete milhões e cinquenta mil reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Humberto Souto. 
Foram apresentadas 44 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma do Substitutivo, com 

indicação pela inadmissibilidade das emendas de  n°s 03, 07, 21, 24, 29 e 43; pela 
aprovação das emendas de nºs 13, 16, 23 e 34; pela aprovação parcial das 
emendas de nºs 02, 04, 05, 09, 11, 14, 18 a 20, 22, 25 a 28,  38, 39, 40 e 44; e 
pela rejeição das demais. 
  
Resultado: aprovado  por unanimidade. 
   

REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA  
  



– Requerimento para inclusão na pauta do Relatório apresentado    ao  Projeto de 
Lei nº 37/2013-CN , que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de 
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito especial no valor 
de R$ 116.082.503,00 (cento e dezesseis milhões, oitenta e dois mil, quinhentos e 
três reais), para o fim que especifica”. 

Relator: Deputado Júlio Cesar. 
Não foram apresentadas emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo. 
  
Resultado: aprovado  por unanimidade. 
  
  

REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA  
  

– Requerimento para inclusão na pauta do Relatório apresentado ao Projeto de 
Lei nº 41/2013-CN , que “Abre ao Orçamento de Investimento para 2013, em favor 
de empresas estatais, crédito suplementar no valor de R$ 16.649.201.758,00 
(dezesseis bilhões, seiscentos e quarenta e nove milhões, duzentos e um mil, 
setecentos e cinquenta e oito reais), e reduz o Orçamento de Investimento de 
empresas no valor de R$ 16.974.733.834,00 (dezesseis bilhões, novecentos e 
setenta e quatro milhões, setecentos e trinta e três mil, oitocentos e trinta e quatro 
reais), para os fins que especifica”. 

Relator: Senador Acir Gurgacz. 
Foi apresentada 01 emenda. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, e com indicação pela inadmissibilidade da emenda nº 01. 
  

Resultado: aprovado  por unanimidade. 
  
  

REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA  
  

– Requerimento para inclusão na pauta do Requerimento nº 08/2013-CMO .   
Resultado: aprovado  por unanimidade. 
  
  

EXTRAPAUTA  
  
–  Requerimento nº 08/2013-CMO , que “Requer diligência de membros do 
Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de 
Irregularidades Graves – COI aos locais de execução de obras em que o TCU 
identificou indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação”. 

Autor: Deputado Afonso Florence. 
  
Resultado: aprovado  por unanimidade. 

  
  

                             SUSPENSÃO DOS TRABALHOS                      
  



  

Concluída a votação das matérias acordadas, o Presidente anunciou que 

suspenderia os trabalhos. 

                  

Antes, convocou reuniões para o dia 20 de novembro, quarta-feira, nos 

seguintes horários: 

. às 17h30min, reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças 

Partidárias com assento na Comissão, na sala de reuniões da Presidência da 

CMO, para tratar sobre a apreciação doRelatório Preliminar com 

Emendas apresentado ao Projeto de Lei nº 09/2013-CN , que “Estima a receita e 

fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2014”; e   

. às 18 horas, continuação da reunião Ordinária, no plenário 2 da Câmara 

dos Deputados. 
                                      

        Brasília, 19 de novembro de 2013. 

                                                  

                                                        MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS  
                                                                      Secretária de Comissão   

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Continuação da 10ª Reunião Ordinária  
convocada para 20/11/2013, após a Ordem do Dia  

no Plenário do Congresso Nacional marcada para às 1 7 horas  
 (Reiniciada às 01h26min e encerrada às 02h55min do  dia 21/11/2013)  

  
                                  Pauta nº 29/2013 – Alterada  
  

  

                                            REABERTURA   
                               
                                Os trabalhos foram reabertos pelo Presidente, Senador 

Lobão Filho (PMDB/MA). 

                                                  

                                                                                                                                    

                                                         EXPEDIENTE       
  
         Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 
2008, ficou dispensada leitura dos expedientes.  O Presidente determinou ao 

Reunião realizada em 21 de novembro de 2013 (Delibe rativa Ordinária)  



Departamento de Taquigrafia a inclusão dos expedientes nas notas taquigráficas 
da reunião. Informou que a lista com os expedientes será encaminhada, pelo 
correio eletrônico, aos membros e Lideranças Partidárias.  

               I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:  

1) Ofício nº 514/2013/GABJA, de 07 de novembro, do Deputado Jovair Arantes, 
Coordenador da Bancada de Goiás, solicitando retificação da Emenda de 
Bancada nº 7110.0016, apresentada ao Projeto de Lei Orçamentária para 2013. 
2) Ofício nº 110/2013, de 12 de novembro, do Deputado Weverton Rocha 
(PDT/MA), solicitando a readequação da Emenda nº 02, de sua autoria, 
apresentada ao Projeto de Lei nº 25/2013-CN. 
3) OF. 152/2013 - GSPP, de 20 de novembro, do Senador Paulo Paim, 
expressando apoio integral às treze emendas que foram apresentadas ao 
Relatório Preliminar do PLOA 2014 em favor da Defensoria Pública da União 
(DPU). E solicitando que o contexto da emenda apresentada seja reavaliado para 
permitir que a DPU também possa receber emendas orçamentárias das 
Comissões de Direitos Humanos da Câmara e do Senado. 
4) Ofício nº 1.551/2013 - DEPAT, de 20 de novembro, do Deputado Amauri 
Teixeira (PT/BA), informando que apresentou emenda ao Relatório Preliminar do 
PLOA 2014 em favor da Defensoria Pública da União – DPU. E solicita o empenho 
do Presidente da CMO, para que seja permitido às Comissões de Direitos 
Humanos da Câmara e do Senado apresentarem emendas orçamentárias em 
favor da Defensoria Pública da União – DPU. 
5) Ofício nº 045/2013 - GDMB, de 20 de novembro, do Deputado Mauro 
Benevides (PMDB/CE), informando que apresentou emenda ao Relatório 
Preliminar do PLOA 2014 em favor da Defensoria Pública da União – DPU. E 
solicita o empenho do Presidente da CMO, para que seja permitido às Comissões 
de Direitos Humanos da Câmara e do Senado apresentarem emendas 
orçamentárias em favor da Defensoria Pública da União – DPU. 
  
                           II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:  
  
1) Ofício nº 315/2013-MP, de 20 de novembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, encaminhando a atualização 
dos parâmetros econômicos utilizados no Projeto de Lei Orçamentária de 2014  –
  PLOA-2014, conforme disposto no inciso XXI, do Anexo II – Relação das 
Informações Complementares ao Projeto de Lei Orçamentária de 2014, de que 
trata o art. 10 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014. 
   
- Expediente encaminhado ao Deputado Miguel Corrêa,  Relator-Geral do 
Orçamento para 2014:  
1) Ofício nº 044/2013 - GDMB, de 20 de novembro, do Deputado Mauro 
Benevides (PMDB/CE). 

                                                                 
ORDEM DO DIA                   

                                      PAUTA 29/2013  - Alterada  
  

- Conforme o disposto no parágrafo único do art. 110 da Resolução n°1/2006, do 
Congresso Nacional, apreciação do Relatório apresentado à Medida Provisória 
nº 625/2013-CN, que “Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério de Minas 



e Energia, no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), para o fim 
que especifica”. 

Relator: Deputado Lourival Mendes. 
Foram apresentadas 04 emendas. 
Voto: pela aprovação da Medida Provisória, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das 04 emendas apresentadas. 
  
Resultado: apreciação adiada  em virtude da inexistência de acordo. 

  
1 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 11/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento de Investimento para 2013, em favor das empresas estatais que 
menciona, crédito especial no valor de R$ 986.053.775,00 (novecentos e oitenta 
e  seis milhões, cinquenta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais), para os 
fins que especifica”. 

Relator: Deputado José Priante. 
Não foram apresentadas emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo. 
  

- Aprovado na 10ª Reunião Ordinária, realizada em 1 9/11/2013. 
                    

2 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 13/2013-CN, que “Altera o Anexo I 
à Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Plano Plurianual da União 
para o período de 2012 a 2015”. 

Relator: Senador Anibal Diniz. 
Foram apresentadas 05 emendas. 

 Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 
Executivo, e pela rejeição das 05 emendas apresentadas. 
  
Resultado: apreciação adiada  em virtude da inexistência de acordo. 
  
3 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 14/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, 
crédito especial no valor de R$ 64.754.694,00 (sessenta e quatro milhões, 
setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais), para os 
fins que especifica”. 

Relatora: Deputada Gorete Pereira. 
Foram apresentadas 39 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma do Substitutivo, com 

indicação pela inadmissibilidade das emendas de  n°s 01, 02, 08, 10 a 14, 17, 28 a 
36 e 38, e pela rejeição das demais. 

  
- Aprovado na 10ª Reunião Ordinária, realizada em 1 9/11/2013. 
  
4 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 21/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia e dos 
Transportes, crédito especial no valor de R$ 14.346.000,00 (quatorze milhões, 
trezentos e quarenta e seis mil reais), para os fins que especifica”. 

Relator: Deputado Evandro Milhomen. 
Foram apresentadas 10 emendas. 



Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 
Executivo, e com indicação pela inadmissibilidade das 10 emendas apresentadas. 

  
- Aprovado na 10ª Reunião Ordinária, realizada em 1 9/11/2013. 
  
5 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 23/2013-CN , que “Abre aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da 
Previdência Social, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 174.731.771,00 (cento e 
setenta e quatro milhões, setecentos e trinta e um mil, setecentos e setenta e um 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Sandro Alex. 
Foram apresentadas 9 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma do Substitutivo, com 

indicação pela inadmissibilidade das emendas de  n°s 02, 06, e 07; pela 
aprovação da emenda nº 05; pela aprovação parcial das emendas de nºs 01, 03, 
08 e 09; e pela rejeição da emenda nº 04. 

                                        
- Aprovado na 10ª Reunião Ordinária, realizada em 1 9/11/2013. 
  
6 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 28/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e da Pesca e Aquicultura, crédito especial no valor global de R$ 
28.400.000,00 (vinte e oito milhões e quatrocentos mil reais), para os fins que 
especifica”. 

Relator: Deputado Osvaldo Reis. 
Foram apresentadas 69 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de n°s 02, 04, 07, 
32, 33, 47 e 54, e pela rejeição das demais. 

  
- Aprovado na 10ª Reunião Ordinária, realizada em 1 9/11/2013. 

  
7 –  Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 32/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Turismo, de Encargos 
Financeiros da União, de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios e 
de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 
839.651.997,00 (oitocentos e trinta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e um 
mil, novecentos e noventa e sete reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Senador Ricardo Ferraço. 
Foram apresentadas 23 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de n°s  03 a 06, 09 
a 13, 15 a 20, e 23, e pela rejeição das demais. 
  
Resultado:  por falta de  acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria 
deixa de ser apreciada na CMO. 
  



8 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 35/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor da Secretaria de Portos da Presidência da 
República, crédito especial no valor de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco 
milhões de reais), para o fim que especifica”. 

Relatora: Deputada Rose de Freitas. 
Foram apresentadas 09 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, e com indicação pela inadmissibilidade das 09 emendas apresentadas. 
  

- Aprovado na 10ª Reunião Ordinária, realizada em 1 9/11/2013. 
  
9 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 36/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento de Investimento para 2013, em favor de empresas estatais, crédito 
especial no valor de R$ 737.989.256,00 (setecentos e trinta e sete milhões, 
novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais), para os fins 
que especifica”. 

Relator: Senador Wilder Morais. 
Não foram apresentadas emendas. 

         Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 
Executivo. 

  
- Aprovado na 10ª Reunião Ordinária, realizada em 1 9/11/2013. 
  
10 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 39/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
crédito suplementar no valor de R$ 17.600.000,00 (dezessete milhões e 
seiscentos mil reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente”. 

Relator: Deputado Weverton Rocha. 
Foram apresentadas 02 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, e com indicação pela inadmissibilidade das 02 emendas apresentadas. 
  
- Aprovado na 10ª Reunião Ordinária, realizada em 1 9/11/2013. 
  
11 - Relatório apresentado ao Ofício nº 26/2013-CN , que "Encaminha, nos termos 
do artigo 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009, e do artigo 1º, § 8º da 
Lei nº 12.453, de 21 de julho de 2011, o Relatório Gerencial Trimestral do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES referente ao segundo 
trimestre de 2013”. 

Relator: Deputado Evandro Milhomen. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

  
- Aprovado na 10ª Reunião Ordinária, realizada em 1 9/11/2013.                   
                        
12 - Relatório apresentado ao Ofício nº 38/2013-CN , que “Encaminha Relatório de 
Atividades desenvolvidas pela Autoridade Pública Olímpica - APO no primeiro 
semestre de 2013.” 

Relator: Senador Anibal Diniz. 
Voto: no sentido de que a CMO tome conhecimento da matéria, e 

encaminhe notificação à Autoridade Pública Olímpica, exigindo que nos  próximos 



relatórios semestrais de atividades seja apresentada, além das descrições das 
reuniões e das atividades burocráticas, realizadas mês a mês, a apresentação da 
prestação de contas detalhada dos gastos efetuados no âmbito do orçamento da 
União, no Ministério dos Esportes, na Unidade Orçamentária 51.204.   

  
- Aprovado na 10ª Reunião Ordinária, realizada em 1 9/11/2013. 
  
13 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 20/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito 
suplementar no valor de R$ 17.200.000,00 (dezessete milhões e duzentos mil 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Afonso Florence. 
Foram apresentadas 07 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de n°s 03 e 05, e 
pela rejeição das demais. 
  
Resultado:  por falta de  acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria 
deixa de ser apreciada na CMO. 
  
14 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 25/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda e do Turismo e 
de Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor de R$ 
367.260.302,00 (trezentos e sessenta e sete milhões, duzentos e sessenta mil, 
trezentos e dois reais), para os fins que especifica”. 

Relator: Deputado Guilherme Campos. 
Foram apresentadas 31 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Substitutivo apresentado, sendo pela 

aprovação da emenda nº 15; pela aprovação parcial das emendas de nºs 01, 02, 
04, 05, 07 a 10, 20, 25 e 29; e pela rejeição das demais. 
  
Resultado:  por falta de  acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria 
deixa de ser apreciada na CMO. 
  
15 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 27/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, 
crédito suplementar no valor de R$ 107.050.000,00 (cento e sete milhões e 
cinquenta mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente”. 

Relator: Deputado Humberto Souto. 
Foram apresentadas 44 emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma do Substitutivo, com 

indicação pela inadmissibilidade das emendas de  n°s 03, 07, 21, 24, 29 e 43; pela 
aprovação das emendas de nºs 13, 16, 23 e 34; pela aprovação parcial das 
emendas de nºs 02, 04, 05, 09, 11, 14, 18 a 20, 22, 25 a 28,  38, 39, 40 e 44; e 
pela rejeição das demais. 

  
Resultado:  por falta de  acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria 
deixa de ser apreciada na CMO. 

  



16 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 37/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor de Transferências a Estados, Distrito 
Federal e Municípios, crédito especial no valor de R$ 116.082.503,00 (cento e 
dezesseis milhões, oitenta e dois mil, quinhentos e três reais), para o fim que 
especifica”. 

Relator: Deputado Júlio Cesar. 
Não foram apresentadas emendas. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo. 
  
Resultado:  por falta de  acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria 
deixa de ser apreciada na CMO. 
  
17– Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 41/2013-CN , que “Abre ao 
Orçamento de Investimento para 2013, em favor de empresas estatais, crédito 
suplementar no valor de R$ 16.649.201.758,00 (dezesseis bilhões, seiscentos e 
quarenta e nove milhões, duzentos e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais), 
e reduz o Orçamento de Investimento de empresas no valor de R$ 
16.974.733.834,00 (dezesseis bilhões, novecentos e setenta e quatro milhões, 
setecentos e trinta e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais), para os fins que 
especifica”. 

Relator: Senador Acir Gurgacz. 
Foi apresentada 01 emenda. 
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, e com indicação pela inadmissibilidade da emenda nº 01. 
  

Resultado:  por falta de  acordo nas duas Casas do Congresso Nacional, a matéria 
deixa de ser apreciada na CMO. 
  
18 – Requerimento nº 08/2013-CMO , que “Requer diligência de membros do 
Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de 
Irregularidades Graves – COI aos locais de execução de obras em que o TCU 
identificou indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação”. 

Autor: Deputado Afonso Florence. 
  
- Aprovado na 10ª Reunião Ordinária, realizada em 1 9/11/2013. 

  
REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA  

  
– Requerimento para inclusão na pauta do Relatório Preliminar com Emendas , 
apresentado ao Projeto de Lei nº 09/2013-CN (PLOA 2014). 

Autor: Deputado Miguel Corrêa. 
  
Resultado: aprovado  por unanimidade. 

  
EXTRAPAUTA  

  

- Relatório Preliminar com Emendas apresentado ao Projeto de Lei nº 

09/2013-CN, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício 

financeiro de 2014”, (PLOA/2014). 



Relator-Geral: Deputado Miguel Corrêa. 
Foram apresentadas 76 emendas. 

        Voto: pela aprovação do Relatório Preliminar com  emendas, nos termos 
apresentado pelo Relator-Geral, com as alterações decorrentes dos ajustes de 
redação identificados no texto, da aprovação parcial das emendas de nºs 05 a 11, 
13 a 16, 18, 19, 23, 27, 29 30, 36, 41, 43, 50, 56, 58 a 60, 62, 63, 66, 68, 72,  e 
pela rejeição das demais. 

  
Resultado: O Relator-Geral apresentou o Relatório, a Errata e os Adendo de 
nºs 01 e 02 . Foi aberta e encerrada a discussão, bem como o prazo para 
apresentação de destaques. Foram apresentados 14 destaques. Em votação, o 
Relatório Preliminar com Emendas, a Errata e os Adendos de nºs 1 e 2 
foram aprovados  por unanimidade, ressalvados os destaques. 

  
APRECIAÇÃO DOS 14 DESTAQUES APRESENTADOS:  

  
1 - Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de voto 
do Relator-Geral, ressalvados os que foram solicitados para votação 
separadamente de autoria dos Deputados Domingos Sávio (PSDB/MG) e Claudio 
Cajado (DEM/BA): 
  
Resultado: aprovada  por unanimidade. 
   
2 – Destaques para votação em separado:  
2.1 -  Destaque nº 002, do Deputado Domingos Sávio, à emenda 26, do Senador 
Paulo Paim. 
Voto do Relator-Geral: pela rejeição. 
Resultado: o destaque foi rejeitado  na representação da Câmara dos 
Deputados, com votos contrários dos Deputados Domingos Sávio (PSDB/MG), 
Weliton Prado (PT/MG) e Valtenir Pereira (PSB/MT). Não foi apreciado na 
representação do Senado Federal, conforme dispõe o § 1º do art. 43 do 
Regimento Comum. 
  
2.2 – Destaque nº 014, do Deputado Claudio Cajado, Supressivo, Parte Especial. 
Voto do Relator-Geral: pela rejeição. 
Resultado: o destaque foi rejeitado  na representação da Câmara dos Deputados, 
com votos contrários dos Deputados Claudio Cajado (DEM/BA) e Guilherme 
Campos (PSD/SP). Não foi apreciado na representação do Senado Federal, 
conforme dispõe o § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 
  
3 – Destaques para votação em globo, com voto do Relator-Geral pela 
REJEIÇÃO: 
001, 003 a 013. 

Resultado: em votação em globo, os destaques foram rejeitados  na 
representação da Câmara dos Deputados. Não foram apreciados na 
representação do Senado Federal, conforme dispõe o § 1º do art. 43 do 
Regimento Comum. 

  
  
Após a aprovação do Relatório Preliminar com emendas, com as alterações 

decorrentes da Errata e dos Adendos de nºs 01 e 02, o Presidente informou que 



submeterá ao Presidente do Senado Federal alteração do Cronograma de 
tramitação do Projeto de Lei nº 09/2013-CN , informando o prazo para 
apresentação de emendas ao referido Projeto de Lei : de 21 a 28 de novembro 
de 2013. 

  
                                                                                          

   ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS                      
   

Concluída a votação da matéria acordada, o Presidente anunciou que 

encerraria os trabalhos. 

Antes, convocou reuniões para o dia 26 de novembro, terça-feira, nos 

seguintes horários: 

. 14 horas, reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças 

Partidárias com assento na Comissão, com o Relator-Geral do Orçamento para 

2014, e com os Relatores Setoriais das Áreas Temáticas do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual para 2014, na sala de reuniões da Presidência da CMO, para 

tratar sobre o Cronograma de Tramitação do PLOA/2014; e   

. 14h30min, reunião Ordinária, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 

E cancelou a realização de reunião extraordinária, no dia 21 de novembro, 

quinta-feira, às 10 horas.  

  
    Brasília, 21 de novembro de 2013. 

                                               

                                                                    MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS  
                                                                      Secretária de Comissão  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  Continuação da 11ª Reunião Ordinária  
convocada para 26/11/2013, às 18h30min  

(Reiniciada e suspensa às 18h50min)  
  

                                     Pauta nº 30/20 13 
  
 
 
 
 

Reunião realizada em 26 de novembro de 2013 (Delibe rativa Ordinária)  



                  REABERTURA e SUSPENSÃO DOS TRABAL HOS 
  

  
Os trabalhos foram reabertos pelo Deputado Sandro Alex (PPS/PR), no 

exercício da Presidência, conforme dispõe o caput do art. 14 da Resolução n° 1, 
de 2006, do Congresso Nacional.      

  
O Presidente em exercício informou que suspenderia a reunião, e convocou 

a sua continuação para o dia 27 de novembro, quarta-feira, às 14 horas , no 
plenário 2 da Câmara dos Deputados. 

   
            Brasília, 26 de novembro de 2013. 

  
                                                 

                                                MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS  
                                                                     Secretária de Comissão  

  

 
  11ª Reunião Ordinária  

convocada para 26/11/2013, às 14h30min  
(Iniciada e suspensa às 15h01min)  

  
                                        Pauta nº 30 /2013 

  

                          

                        ABERTURA e SUSPENSÃO DOS TR ABALHOS  
  

  
Os trabalhos foram abertos pelo Senador Wilder Morais (DEM/GO), no 

exercício da Presidência, conforme dispõe o caput do art. 14 da Resolução n° 1, 
de 2006, do Congresso Nacional.      

  
O Presidente em exercício informou que suspenderia a reunião, e convocou 

a sua continuação para o mesmo dia, 26 de novembro, terça-feira, às 
18h30min , no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 

   
             Brasília, 26 de novembro de 2013. 

  
                                                 

                                                 MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS  
                                                          Secretária de Comissão 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Continuação da 11ª Reunião Ordinária  
convocada para 27/11/2013, às 14 horas  

(Reiniciada às 14h23min e suspensa às 14h36min)  
  

                                   Pauta nº 30/2013  
  
  

                                      REABERTURA   
  
Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Senador Lobão Filho 

(PMDB/MA). 

               
- Apreciação da Ata da seguinte Reunião: 

 .10ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 19 e 21/11/2013. 
Resultado: por consenso, foi dispensada a leitura da Ata que, em votação, 
foi aprovada  por unanimidade.  

  
  

A V I S O S 
  

 O Presidente informou que na Reunião do Colegiado de Representantes 
das Lideranças Partidárias com assento na Comissão, realizada ontem, dia 26 de 
novembro, ficou acordado que será mantido o prazo de 21 a 28 de novembro para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2014 
(Projeto de Lei nº 09/2013-CN). Relembrou aos Senhores Parlamentares, que o 
prazo terminará amanhã, quinta-feira , dia 28 de novembro , e a Secretaria da 
CMO receberá as emendas ate às 18h30min . 

O Presidente comunicou a abertura do prazo de 27 a 28 de novembro para 
apresentação de emendas aos Projetos de Decreto Legislativo, que tratam das 
Contas dos Presidentes da República, relativas aos exercícios financeiros de 1990 
e 1991. 

  

                      
EXPEDIENTE 

  
         Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 
2008, ficou dispensada 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 será encaminhada, pelo 
correio eletrônico, aos membros e Lideranças Partidárias. 
  

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:  
  

Reunião realizada em 27 de novembro de 2013 (Delibe rativa Extraordinária)  



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

  
1) OF. 083/13 - PN - CD, de 14 de novembro, do Gabinete do Deputado 
Pedro Novais (PMDB/MA), justificando ausência no período de 06 a 07 de 
novembro. 
2) OFÍCIO/GDGP/Nº 258, de 26 de novembro de 2013, do Gabinete da 
Deputada Gorete Pereira (PR/CE), justificando ausência no período de 25 
de novembro a 01 de dezembro. 
3) Ofício GSAGUR - 273/2013, de 26 de novembro, do Senador Acir 
Gurgacz (PDT/RO), justificando ausência no período de 26 a 28 de 
novembro. 

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:  
  
1) Ofício nº 321/2013-MP, de 26 de novembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando promover a 
adequação no Projeto de Lei nº 09/2013-CN, em virtude da ocorrência de omissão 
de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária de 2014, no âmbito das 
despesas da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, conforme 
exposto na Nota Técnica nº 44/DEPES/SOF/MP, de 20 de novembro de 2013, 
elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal,  que trata do assunto. 
  
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal d e Contas da União, 
Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, ao Presidente  da CMO:  
  
Avisos Seses, de 20 de novembro:  
1) Aviso nº 1.494/2013 (Acórdão nº 3.143/2013): Acórdão proferido pelo Plenário 
do TCU nos autos do processo nº TC 011.169/2013, na Sessão Extraordinária de 
20/11/2013.  
2) Aviso nº 1.497/2013 (Acórdão nº 3.134/2013): Obras de implantação e 
ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Luís – MA – Sistema 
Anil.  
3) Aviso nº 1.511/2013 (Acórdão nº 3.101/2013): Avaliar a existência das 
condições normativas, institucionais e operacionais necessárias para que as 
unidades de conservação do bioma Amazônia atinjam os objetivos para os quais 
foram criadas.                       

                       
                                    SUSPENSÃO DOS TRABALHOS  

  
O Presidente anunciou que suspenderia os trabalhos. 
  
Antes, convocou a continuação da reunião ordinária para o dia 03 de 

dezembro, terça-feira, às 14h30min , no plenário 2 da Câmara dos Deputados.  
             

Brasília, 27 de novembro de 2013.  

  
                                                

                                                        MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS  
                                                                      Secretária de Comissão 



 
 
 
 
 

Continuação da 11ª Reunião Ordinária  
convocada para 28/11/2013, às 9h30min  

(Reiniciada e suspensa às 9h28min)  
(Reiniciada às 9h32min e suspensa às 10h28min)  
(Reiniciada às 12h04min e suspensa às 13h17min)  

  
                                        Pauta nº 30 /2013 

  
  

                                           REABERTURA   
  
Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Senador Lobão Filho 

(PMDB/MA). 

               
A V I S O   

  
 O Presidente informou que na Reunião do Colegiado de Representantes 

das Lideranças Partidárias com assento na Comissão, realizada hoje, dia 28 de 
novembro, não havia acordo para prorrogação do prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2014 (Projeto de Lei nº 
09/2013-CN). Entretanto, no decorrer da continuação da Reunião Ordinária da 
Comissão, houve amplo debate dos parlamentares, inclusive o Presidente da 
Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB/RN); o 
Senador Walter Pinheiro (PT/BA); o Relator-Geral do Orçamento para 2014, 
Deputado Miguel Corrêa (PT/MG); o Líder do Democratas, Deputado Ronaldo 
Caiado (DEM/GO); o Relator da LDO, Deputado Danilo Forte (PMDB/CE); 
Deputados Domingos Sávio (PSDB/MG), Ricardo Berzoini (PT/SP), Weverton 
Rocha (PDT/MA), entre outros parlamentares. Finalizando, o Presidente da CMO 
decidiu pela prorrogação do prazo para apresentação de emendas à LOA para 
2014  até o dia 02 de dezembro, segunda-feira, às 18h30min.     

                                                              
                                    SUSPENSÃO DOS TRABALHOS  

  
 O Presidente anunciou que suspenderia os trabalhos. 
  
Antes, convocou a continuação da reunião ordinária para o dia 03 de 

dezembro, terça-feira, às 18h30min , no plenário 2 da Câmara dos Deputados.  
                    

Brasília, 28 de novembro de 2013. 

  
                                                 

                                                                 MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS  
                                                                                         Secretária de Comissão  

Reunião realizada em 28 de novembro de 2013 (Delibe rativa Extraordinária)  


