
 
B.1 – COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS  

E FISCALIZAÇÃO – CMO 
 
 

RESENHA CONSOLIDADA 
29/03 a 22/12/2011 

 
 

I - Reuniões realizadas 
 
 
 

Instalação (INST) 01 

Ordinárias (ROR) 24 

Extraordinárias (REX) 13 

Audiências Públicas (RAP) 05 

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP) 02 

Seminários Regionais (SREG) 

Total 
11 

56 

 
 

II - Comitês Permanentes, Colegiados e Grupo de Trabalho 
 

Nomes Reuniões Relatórios 

Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução 
Orçamentária (CFIS) 

01 - 

Comitê de Avaliação da Receita (CAR) - 01 

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

17 02 

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE) 04 02 

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

28 - 

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais 
(CCBE) 
 

01 - 

Grupo de Trabalho para avaliar diversos procedimentos do 
processo orçamentário no âmbito da CMO e sugerir 
medidas de aperfeiçoamento 

- - 

Grupo de Trabalho – GT Copa de 2014 e Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016 

- - 

TOTAL 51 05 

 



III - Proposições apreciadas 
Proposições Recebid

as 
Tramitação encerrada na CMO 

Apreciad
as 

Retirad
as 

Encaminhadas ao CN sem apreciação 
PLN - Art.106 
da Res 

º1/2006 CN

PLN -
Urgência 
Pl á i CN

MP - Término 
prazo 

i t l Projetos de Lei CN  (PLN) 57 27 28 2  

    - Crédito Suplementar e Especial       

• Texto Original  20    

• Substitutivo  4    
    - LDO/Alteração  1     

    - LOA/Alteração  1    

    - PPA/Revisão – Alteração  1    

 Medidas Provisórias  (MP) – Crédito Extraordinário 7     1 

• Texto Original      5

• Projeto de Lei de Conversão      
• Perda de Vigência (Decreto Legislativo)      1

 Avisos CN (AVN) 67 33    
    - Obras  e Serviços com Indícios de Irregularidades   

  Graves apontados pelo  TCU 
3     

• Pela Exclusão no Anexo VI da LOA 2011  1    
• Pela Inclusão no Anexo VI da LOA 2011     

• Pela Alteração no Anexo VI da LOA 2011       
• Arquivamento  1    

    -  Prestação de Contas 3 2     

    - Parecer Prévio do Governo  Federal 3 1    

    -  Outras Matérias 58 28    

 Mensagens CN  (MCN e MSG) 53 12    

    -  Prestação de Contas 7 1     

    - Relatório de Avaliação do PPA 6 3    

    - Outras Matérias 40 8    

 Ofícios CN (OFN) 125 42    

    -  Prestação de Contas 29 10    

    -  Outras Matérias 96 32    

 Projetos de Decreto Legislativo CN  (PDN) 2     

 Proposições  SF 4     

 Requerimentos CMO  (RCMO) 33 16 6    

 Emendas 15.855 15.159 12 439 154 75 

 Emendas de Iniciativa Popular 4.273 3.946    

    - Validadas 3.946 3.946    

    - Não Validadas 327      

 Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN) 2 2    

 Redação Final (art. 51 Regimento Comum) 3 3    

TOTAL 20.481 19.240 18 467 156 82 



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 
1º a 22/12/2011 

 
I - Reuniões realizadas 

 
 

Instalação (INST) - 

Ordinárias (ROR) - 

Extraordinárias (REX) 01 

Audiências Públicas (RAP) 01 

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP) - 

Seminários Regionais (SREG) 

Total 
- 

02 

 
 

II - Comitês Permanentes, Colegiados e Grupo de Trabalho 
 

Nomes Reuniões Relatórios 

Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução 
Orçamentária (CFIS) 

- - 

Comitê de Avaliação da Receita (CAR) - - 

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

01 02 

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE) - 01 

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

02 - 

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais 
(CCBE) 
 

01 - 

Grupo de Trabalho para avaliar diversos procedimentos do 
processo orçamentário no âmbito da CMO e sugerir 
medidas de aperfeiçoamento 

- - 

Grupo de Trabalho – GT Copa de 2014 e Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016 

- - 

TOTAL 04 03 

 
 
 
 
 
 
 
 



III - Proposições em Tramitação 
Proposições Recebid

as 
Tramitação encerrada na CMO 

Apreciad
as 

Retirad
as 

Encaminhadas ao CN sem apreciação 
PLN - Art.106 

da Res 
º1/2006 CN

PLN -
Urgência 

Pl á i CN

MP - Término 
prazo 
i t l Projetos de Lei CN  (PLN) 2   

    - Crédito Suplementar e Especial       

• Texto Original      

• Substitutivo      
    - LDO/Alteração       

    - LOA/Alteração  1    

    - PPA/Revisão – Alteração  1    

 Medidas Provisórias  (MP) – Crédito Extraordinário      

• Texto Original      

• Projeto de Lei de Conversão      
• Perda de Vigência (Decreto Legislativo)      

 Avisos CN (AVN) 1 1    
    - Obras  e Serviços com Indícios de Irregularidades   

  Graves apontados pelo  TCU 
     

• Pela Exclusão no Anexo VI da LOA 2011      
• Pela Inclusão no Anexo VI da LOA 2011     

• Pela Alteração no Anexo VI da LOA 2011       
• Arquivamento  1    

    -  Prestação de Contas       

    -  Parecer Prévio do Governo  Federal      

    -  Outras Matérias 1     

 Mensagens CN  (MCN)    

    -  Prestação de Contas       

    - Relatório de Avaliação do PPA      

    - Outras Matérias      

 Ofícios CN (OFN) 1    

    -  Prestação de Contas      

    -  Outras Matérias 1     

 Projetos de Decreto Legislativo CN  (PDN)      

 Proposições  SF     

 Requerimentos CMO  (RCMO)       

 Emendas 21 11.691   

 Emendas de Iniciativa Popular 4.273 3.946    

    - Validadas 3.946 3.946    

    - Não Validadas 327      

 Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN)    

 Redação Final (art. 51 Regimento Comum) 2 2    

TOTAL 4.298 15.642     



 
 
 

IV – Resultados de Reunião 
 

 
Reunião realizada em 6 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 6/12/2011, às 10 horas 

 (Iniciada às 10h31min e suspensa às 10h32min) 
 

                                   Pautas nºs 30 e 31/2011 
 
 

ABERTURA 
 

 
 
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 

(PMDB/PB). 
 

O Presidente informou que não havia quorum regimental para deliberação 
nas representações das duas Casas do Congresso Nacional, e anunciou que 
suspenderia os trabalhos.  

 
Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o mesmo 

dia, 6 de dezembro, terça-feira, às 14 horas, no plenário 2 da Câmara dos 
Deputados. 

 
Brasília, 6 de dezembro de 2011.   
                            

                                                   MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                  Secretária de Comissão 

 
 
 
 

Reunião realizada em 6 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 6/12/2011, às 14 horas 

 (Reiniciada às 14h28min e suspensa às 14h30min) 
 

                                   Pautas nºs 30 e 31/2011 
 
 

REABERTURA 
 



 
Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 

(PMDB/PB). 
 

O Presidente informou que o quórum para deliberação havia sido atingido 
nas duas Casas do Congresso Nacional, entretanto, não havia acordo do 
Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na 
Comissão para apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 30 e 31/2011. 
Em seguida, anunciou que suspenderia os trabalhos.  

 
Antes, comunicou que pretendia iniciar, ainda hoje, dia 6 de dezembro, a 

leitura e a discussão dos Relatórios Setoriais apresentados ao Projeto de Lei nº 
28/2011-CN (PLOA 2012). Avisou que foram entregues na Secretaria da CMO, os 
Relatórios Setoriais referentes às seguintes Áreas Temáticas :  

. I – Infraestrutura; 

. II – Saúde; 

. IV – Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte; 

. VII – Justiça e Defesa; 

. VIII – Poderes do Estado e Representação; e 

. IX – Agricultura e Desenvolvimento Agrário. 
 
E, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o mesmo dia, 6 

de dezembro, terça-feira, às 17 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
 

Brasília, 6 de dezembro de 2011.   
                            

                                                   MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                  Secretária de Comissão 

 
 
 
 

Reunião realizada em 6 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 6/12/2011, às 17 horas 

 (Reiniciada às 17h07min e suspensa às 17h08min) 
 

                                   Pautas nºs 30 e 31/2011 
 
 

REABERTURA 
 
 
Os trabalhos foram reiniciados pelo Deputado Gilmar Machado (PT/MG), no 

exercício da Presidência conforme dispõe o caput do art. 14 da Resolução n° 1, de 
2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. 

 
Em virtude do início da Ordem do Dia nos Plenários da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, de acordo com o disposto no Art. 107, Inciso III, 



§ único do Regimento Interno do Senado Federal, e Art. 46, § 1º do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, o Presidente em exercício anunciou que 
suspenderia os trabalhos.  

 
Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o dia, 7 de 

dezembro, quarta-feira, às 15 horas,   no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
   

Brasília, 6 de dezembro de 2011.   
                          

                                                   MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                  Secretária de Comissão 

 
 
 

 
Reunião realizada em 7 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 7/12/2011, às 15 horas 

 (Reiniciada às 14h57min e suspensa às 14h58min) 
 

                                   Pautas nºs 30 e 31/2011 
 
 

REABERTURA 
 

 
Os trabalhos foram reiniciados pelo Deputado Pedro Chaves (PMDB/GO), 

no exercício da Presidência, conforme dispõe o caput do art. 14 da Resolução n° 
1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. 

 
O Presidente em exercício informou que suspenderia os trabalhos e, 

convocou a continuação da reunião extraordinária para o mesmo dia, 7 de 
dezembro, quarta-feira, às 18 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 

   
Brasília, 7 de dezembro de 2011.   
                            

                                                   MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                  Secretária de Comissão 

 
 
 

 
Reunião realizada em 7 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 7/12/2011, às 18 horas 

 (Reiniciada às 18h06min e suspensa às 18h07min) 



 
                                   Pautas nºs 30 e 31/2011 
 
 

REABERTURA 
 
 

 
Os trabalhos foram reiniciados pelo Deputado Raimundo Gomes de Matos 

(PSDB/CE), no exercício da Presidência, conforme dispõe o caput do art. 14 da 
Resolução n° 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do 
Congresso Nacional. 

 
Em virtude da inexistência de acordo do Colegiado de Representantes das 

Lideranças Partidárias com assento na Comissão para apreciação das matérias 
constantes das Pautas nºs 30 e 31/2011, o Presidente em exercício anunciou que 
suspenderia os trabalhos.  

 
Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o dia 8 de 

dezembro, quinta-feira, às 9h30min, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
   

Brasília, 7 de dezembro de 2011.   
                            

                                                   MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                  Secretária de Comissão 

 
 
 

Reunião realizada em 8 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 8/12/2011, às 9h30min 

(Reiniciada às 9h43min e suspensa às 10h43min) 
 (Reiniciada às 10h43min e suspensa às 13h10min) 

 
 

                                   Pautas nºs 30 e 31/2011 
 
 

REABERTURA 
 

 
Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 

(PMDB/PB) e pelo Deputado Pedro Chaves (PMDB/GO), no exercício da 
Presidência, conforme dispõe o caput do art. 14 da Resolução n° 1, de 2006, 
alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. 

 
- Apreciação das Atas das seguintes Reuniões: 
. 23ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 22 e 23/11/2011.  
. 24ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29/11/2011.  



Resultado: por consenso, foi dispensada a leitura das Atas que, em votação, 
foram aprovadas por unanimidade. 
    

AVISOS 
 

O Presidente solicitou ao Plenário um minuto de silêncio pelo falecimento 
do ex-Deputado Nelson Trad.  

 
O Presidente em exercício comunicou que dia 12 de dezembro, segunda-

feira, às 14 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados, será realizada 
Reunião de Audiência Pública, com representantes do Dnit e Valec do Ministério 
dos Transportes, da Funasa do Ministério da Saúde, do DNOCS do Ministério da 
Integração Nacional, e da Petrobras, por solicitação do Coordenador do Comitê de 
Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de 
Irregularidades Graves – COI, desta Comissão, para atendimento ao disposto no 
parágrafo 2º do art. 95 da Lei nº 12.465/2011 (LDO 2012). 
 

EXPEDIENTE 
 

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

 

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA: 
 
1) Ata da Reunião da Bancada do Estado do Maranhão, realizada em 8 de agosto 
de 2011, informando que foi aprovado o nome do Deputado Sarney Filho (PV/MA) 
para Coordenador daquela Bancada. 
2) Ata da Reunião da Bancada do Estado do Ceará, realizada em 22 de novembro 
de 2011, informando que o Deputado Arnon Bezerra (PTB/CE) foi eleito para 
Coordenador daquela Bancada. 
3) Ofício nº 395/11 – Pres, de 24 de novembro, do Presidente da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, 
Deputado Mendonça Prado, informando sobre as sugestões de emendas ao 
Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2012, propostas por aquela Comissão. E, 
solicitando que cópia deste ofício seja encaminhada ao Relator-Geral do 
Orçamento para 2012, Deputado Arlindo Chinaglia e ao Relator Setorial da Área 
Temática VII – Justiça e Defesa, Deputado Dilceu Sperafico para avaliação.  
4) OF. Nº 662/2011-SGM, de 24 de novembro, da Secretária-Geral da Mesa do 
Senado Federal, Claudia Lyra Nascimento, encaminhando cópia de Requerimento 
de autoria do Deputado Anthony Garotinho, através do qual solicita providências 
relativa a reunião desta Comissão, que afirma ter ocorrido no dia 10 de outubro de 
2011.  
5) Expediente, de 24 de novembro de 2011, dos Coordenadores das Bancadas de 
Mato Grosso e do Centro Oeste, do Distrito Federal, de Goiás, e do Mato Grosso 
do Sul, respectivamente, Deputado Wellington Fagundes, Senador Rodrigo 
Rollemberg, Deputado Jovair Arantes e Deputado Geraldo Resende, solicitando 
ao Deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP), Relator-Geral do Orçamento para 2012, 



que haja a adequação orçamentária para a Superintendência de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste – SUDECO, com recursos orçamentários suficientes, para que 
aquele Órgão desempenhe suas funções, notadamente recursos para o Fundo de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO. 
6) Ofício nº 255, de 29 de novembro de 2011, do Presidente da Comissão de 
Minas e Energia da Câmara dos Deputados, Deputado Luiz Fernando Faria, 
solicitando que o Comitê de Admissibilidade de Emendas – CAE aceite a emenda 
apresentada por aquela Comissão ao Projeto de Lei nº 28/2011-CN (PLOA 2012),  
em caráter excepcional,  para o Ministério da Defesa, na área de energia nuclear, 
objeto do campo temático daquela Comissão.  
7) OF. Nº 674/2011-SGM, de 29 de novembro, da Secretária-Geral da Mesa do 
Senado Federal, Claudia Lyra Nascimento, comunicando que o Senador João 
Capiberibe (PSB/AP), tomou posse no mandato de Senador da República nesta 
data, tendo deixado o mandato o Senador Gilvam Borges. 
8) Ofício nº 202/2011-GDHL/BSB, de 30 de novembro, do Coordenador da 
Bancada do Rio de Janeiro, Deputado Hugo Leal (PSC/RJ), informando que em 
vista da apresentação de exigência do Comitê de Admissibilidade de Emendas – 
CAE, fundado no art. 47 da Resolução nº 1/2006 sobre a reapresentação das 
Emendas nºs 71200011-34104 Ministério Público do Trabalho e 71200008-56101 
Ministério das Cidades, de autoria daquela Bancada, solicita o reconhecimento 
dos impedimentos apontados e que sejam excluídos os recursos que seriam 
destinados aquelas obras no Projeto de Lei Orçamentária para 2012.  
9) Ofício nº 931/2011/CFFC-P, de 30 de novembro, do Presidente da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Filipe 
Pereira, solicitando o encaminhando ao  Comitê de Admissibilidade de Emendas – 
CAE, da correção apresentada para sanar indício de inadmissibilidade da Emenda 
nº 50310002, de autoria daquela Comissão. 
10) Of. Pres. nº 618/11-CDEIC, de 30 de novembro de 2011, do Presidente da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos 
Deputados, Deputado João Maia, solicitando o encaminhamento ao Comitê de 
Admissibilidade de Emendas – CAE, das justificativas para a admissibilidade das 
Emendas nºs 50150003 e 50150006, daquela Comissão, apresentadas ao Projeto 
de Lei Orçamentária para 2012 (PLOA/2012). 
11) Ofício nº 241/2011, de 30 de novembro, do Deputado Marcelo Castro 
(PMDB/PI), solicitando alterações na emenda individual nº 35230004, de sua 
autoria, apresentada ao Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período de 
2012/2015.  
12) Memo nº 076/2011, de 30 de novembro, do Deputado Diego Andrade 
(PSD/MG), solicitando alteração na emenda individual, de sua autoria, 
apresentada ao Projeto de Lei Orçamentária para 2012.  
13) OF. Nº 684/2011-SGM, de 01 de dezembro, da Secretária-Geral da Mesa do 
Senado Federal, Claudia Lyra Nascimento, comunicando que o Senador Eduardo 
Amorim (PSC/SE), afastar-se-á do mandato a partir do dia 6 de dezembro de 
2011, em virtude de licenças aprovadas na Sessão do Senado Federal de 30 de 
novembro do corrente. 
14) OF. Nº 696/2011-SGM, de 06 de dezembro, da Secretária-Geral da Mesa do 
Senado Federal, Claudia Lyra Nascimento, comunicando que o Senador Lauro 
Antonio (PR/SE), 1º Suplente do Senador Eduardo Amorim, assumiu, em 6 de 
dezembro, o exercício do mandato de Senador da República, em virtude de 
licença do titular.   



15) Ofício Bancada Nº 087/2011, de 06 de dezembro, da Coordenadora da 
Bancada do Espírito Santo, Deputada Rose de Freitas, indicando o Deputado 
Audifax (PSB/ES), para na ausência da Deputada, representar aquela Bancada, 
para todos os tramites necessários a condução do PLPPA - 2012/2015  e 
PLOA/2012.   
16) Of. Nº 066/2011, de 06 de dezembro, do Coordenador do Fórum Parlamentar 
Catarinense, Deputado Edinho Bez, informando que as 6 emendas individuais 
apresentadas pelos 3 Senadores e 16 Deputados consideradas de atendimento 
prioritário, por aquela Bancada, no atendimento do disposto no item 2.3.17 do 
Parecer Preliminar ao Projeto de Lei nº 29/2011-CN (PLPPA 2012-2015), são 
emendas de indicação daquela Bancada.   
17) Ofício nº 383/2011-GSRROL, de 6 de dezembro, do Senador Rodrigo 
Rollemberg (PSB/DF), solicitando alterações nas emendas nºs 29160001 e 
29160002, relativas ao Projeto de Lei nº 29/2011-CN (Plano Plurianual).   
 
- Expedientes encaminhados ao Deputado Danilo Forte, Coordenador do 
Comitê de Admissibilidade de Emendas - CAE: 
1) OF. nº 341/2011-PRES/CDR, de 29 de novembro de 2011, do Presidente da 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, Senador 
Benedito de Lira.   
2) Of. P-357/2011/CVT, de 29 de novembro, do Presidente da Comissão de 
Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, Deputado Edson Ezequiel. 
3) Ofício nº 112/2011-PRES-CI, de 29 de novembro, da Presidente da Comissão 
de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, Senadora Lúcia Vânia. 
4) Ofício nº 283/2011-GSJRIB, de 29 de novembro, do Coordenador da Bancada 
do Tocantins, Senador João Ribeiro.  
5) Ofício nº 3.635/2011-GDRL/CD, de 30 de novembro, do Coordenador da 
Bancada de Minas Gerais, Deputado Reginaldo Lopes (PT/MG).  
6) Ofício nº 0112/2011-GSACV-OGU, de 30 de novembro, do Coordenador da 
Bancada de Sergipe, Senador Antônio Carlos Valadares. 
7) Ofício nº 376/2011-GSRROL, de 30 de novembro, do Coordenador da Bancada 
do Distrito Federal, Senador Rodrigo Rollemberg. 
8) Of. nº 283/2011/CMA, de 30 de novembro, do Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, 
Senador Rodrigo Rollemberg. 
 9) Ofício nº 702/2011/GABJA, de 30 de novembro, do Coordenador da Bancada 
do Estado de Goiás, Deputado Jovair Arantes. 
10) Ofício Bancada-SP-CD, de 30 de novembro de 2011, do Coordenador da 
Bancada do Estado de São Paulo, Deputado Devanir Ribeiro (PT/SP). 
 
- Expediente encaminhando justificativa de faltas às reuniões da Comissão 
DEFERIDO pelo Presidente: 
1) Ofício nº 376/2011-GSCM, de 9 de novembro, do Senador Cyro Miranda 
(PSDB/GO), justificando ausência no período de 10 a 20 de novembro.  
 
- Expediente com indicação para integrar o Colegiado de Representantes das 
Lideranças Partidárias com assento na Comissão: 
1) Of. n. 1.084/2011/PSDB, de 29 de novembro, do Deputado Duarte Nogueira, 
Líder do PSDB, indicando o Deputado Rogério Marinho (PSDB/RN). 

 II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA: 



 
1) Ofício nº 07/2011-CONSSEDI, de 18 de outubro, do Presidente do Conselho 
Superior Socioeconômico de Desenvolvimento e Inovação da Prefeitura Municipal 
de Pelotas, Matteo Rota Chiarelli, solicitando informações sobre o posicionamento 
desta Comissão, em face às exigências condicionantes do Tribunal de Contas da 
União encaminhadas ao Dnit, em face da ocorrência de irregularidades referente à 
Obra da BR-116/RS, duplicação do trecho Guaíba/Pelotas.    
2) Aviso nº 2.635/2011/MJ, de 25 de novembro, do Ministro de Estado da Justiça, 
Interino, Luiz Paulo Barreto, solicitando apoio desta Comissão na votação  das 
emendas orçamentárias referentes aos programas e ações voltados para a 
segurança pública, sistema penitenciário e combate às drogas. 
3) Ofício nº 1.783/2011/SG, de 25 de novembro, do Prefeito da Cidade de Juiz de 
Fora – MG, Custódio Mattos, solicitando a esta Comissão e ao Comitê de 
Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de 
Irregularidades Graves – COI, providências relativas a obra da BR-440, na cidade 
de Juiz de Fora - MG. 
4) Ofício nº 609/2011-MP, de 28 de novembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando promover a 
adequação no Projeto de Lei nº 28/2011-CN, conforme exposto na Nota Técnica 
nº 064/DESOC/SOF/MP, de 21 de novembro de 2011, elaborada pela Secretaria 
de Orçamento Federal, que trata do assunto, em virtude  da ocorrência de 
omissão de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária para 2012. 
5) Ofício nº 309/Presi/Funasa, de 28 de novembro de 2011, do Presidente da 
Fundação Nacional de Saúde, Gilson de Carvalho Queiroz Filho, solicitando que 
seja reavaliado e reconsiderado o propósito de suspensão para o próximo 
exercício da obra de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de 
Augusto Correa – PA. 
6) OFÍCIO/PGR/GAB/Nº 1.667, de 28 de novembro de 2011, do Procurador-Geral 
da República, Roberto Monteiro Gurgel Santos, solicitando atendimento das 
emendas apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária para 2012 (PLOA/2012), 
pelo Ministério Público Federal. 
7) Ofício nº 613/2011-MP, de 29 de novembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Interina, Eva Maria Chiavon, solicitando 
promover a adequação no Projeto de Lei nº 28/2011-CN, conforme exposto na 
Nota Técnica nº 036/DEINF/SOF/MP, de 24 de novembro de 2011, elaborada pela 
Secretaria de Orçamento Federal, que trata do assunto, em virtude  da ocorrência 
de omissão de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária para 2012, no 
âmbito das despesas do Ministério dos Transportes.  
8) Ofício nº 614/2011-MP, de 29 de novembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Interina, Eva Maria Chiavon, solicitando 
promover a adequação no Projeto de Lei nº 28/2011-CN, conforme exposto na 
Nota Técnica nº 579/CGMAC/SEAFI/SOF/MP, de 25 de novembro de 2011, 
elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal, que trata do assunto, em virtude  
da ocorrência de omissão de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária para 
2012, no âmbito das despesas do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. 
9) Ofício nº 635/2011-MP, de 5 de dezembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando promover a 
adequação no Projeto de Lei nº 28/2011-CN, conforme exposto na Nota Técnica 
nº 098/DEPES/SOF/MP, de 30 de novembro de 2011, elaborada pela Secretaria 
de Orçamento Federal, que trata do assunto, em virtude  da ocorrência de 
omissão de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária para 2012. 



10) Ofício nº 636/2011-MP, de 5 de dezembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando tornar sem efeito 
o Ofício nº 542/MP/2011, relativo à ajuste das despesas da Autoridade Pública 
Olímpica no Projeto de Lei Orçamentária de 2012, em virtude da publicação do 
Decreto nº 7.615/2011, o qual retornou a vinculação daquela Autarquia ao 
Ministério do Esporte. 
11) Ofício nº 639/2011-MP, de 5 de dezembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, encaminhando a Nota 
Técnica nº 580/SEAFI/SOF/MP, de 28 de novembro de 2011, elaborada pela 
Secretaria de Orçamento Federal, que presta esclarecimentos a respeito da 
reestimativa de despesas de que trata o Ofício nº 594/MP/2011.  
12) Ofício nº 640/2011-MP, de 5 de novembro (5 de dezembro), da Ministra de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando 
promover a adequação no Projeto de Lei nº 28/2011-CN, em conformidade com o  
exposto na Nota Técnica nº 399/2011/DEST-MP, de 24 de novembro de 2011, 
elaborada pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais, daquele Ministério, em virtude  da ocorrência de omissão de ordem 
técnica no Volume VI do Projeto de Lei Orçamentária para 2012. 
13) OFÍCIO PRESI DIGES 445, de 5 de dezembro de 2011, do Desembargador 
Federal, Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Olindo 
Menezes, solicitando que se proceda a correção de erro material do Projeto de 
Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 
Brasília/DF, constante do Projeto de Lei nº 28/2011- CN, em seu Volume III – 
Detalhamento das Ações – Poderes Legislativo e Judiciário – Tribunal de Contas 
da União e Ministério Público da União – quadros referentes aos créditos 
orçamentários pertencentes ao Órgão  – Justiça Federal, Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região. 
14) OFÍCIO DG.PR. Nº 190/2011, de 5 de dezembro, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 20ª Região, solicitando remanejamento de dotação prevista no 
Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2012. 
15) Ofício nº 642/2011-MP, de 06 de dezembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando  promover a 
adequação no Projeto de Lei nº 28/2011-CN, conforme exposto na Nota Técnica 
nº 038/DEINF/SOF/MP, de 24 de novembro de 2011, elaborada pela Secretaria de 
Orçamento Federal, que trata do assunto, em virtude  da ocorrência de omissão 
de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária para 2012, no âmbito das 
despesas do Ministério da Integração Nacional.  
16) Ofício nº 643/2011-MP, de 06 de dezembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando  promover a 
adequação no Projeto de Lei nº 28/2011-CN, conforme exposto na Nota Técnica 
nº 037/DEINF/SOF/MP, de 28 de novembro de 2011, elaborada pela Secretaria de 
Orçamento Federal, que trata do assunto, em virtude  da ocorrência de omissão 
de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária para 2012, no âmbito das 
despesas do Ministério da Integração Nacional.  
17) OFÍCIO N.62/2011-SINPROFAZ, de 06 de dezembro, do Presidente do 
Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional – SINPROFAZ, Allan 
Titonelli Nunes, requerendo que sejam realizadas as devidas adequações no 
âmbito dos sistemas governamentais, de forma a garantir a indispensável 
transparência dos dados, viabilizando a fiscalização da destinação dos recursos, o 
que no caso é ainda mais importante para o Sinprofaz, eis que se trata muito 



diretamente do fruto do esforço dos Procuradores da Fazenda e demais 
Advogados Públicos. 
18) Ofício nº 449/SG – DOR/2011, de 7 de dezembro, do Secretário-Geral do 
Conselho Nacional de Justiça, Fernando Marcondes, encaminhando a decisão 
daquele Conselho que retificou o Parecer emitido sobre a Proposta Orçamentária 
– 2012 do Poder Judiciário, que recomendava a não destinação de dotação para a 
obra de Construção do Edifício-Sede do TRF da 1ª Região, encaminhado a esta 
Comissão por meio do Ofício nº 369/SG – DOR/2011. 
19) Ofício nº 651/2011-MP, de 08 de dezembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando  promover a 
adequação no Anexo V do Projeto de Lei nº 28/2011-CN, conforme exposto na 
Nota Técnica nº 581/CGDPS/SEAFI/SOF/MP, de 30 de novembro de 2011, 
elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal,  daquele Ministério, em virtude  
da ocorrência de omissão de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária para 
2012, em aditamento ao Ofício nº 551/2011-MP.  
 
- Expedientes encaminhados ao Deputado Weliton Prado, Coordenador do 
Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios 
de Irregularidades Graves – COI: 
1) Ofício nº 1.020/2011-SEINFRA-GS, de 29 de novembro, do Secretário de 
Estado da Infraestrutura do Estado de Alagoas, Marco Antonio de Araujo Fireman. 
2) Ofício nº 1.536/2011-PRESI, de 30 de novembro de 2011, do Diretor-Presidente 
da Valec, José Eduardo Sabóia Castello Branco. 
3) Ofício nº 1.550/2011-PRESI, de 06 de dezembro de 2011, do Diretor-Presidente 
da Valec, José Eduardo Sabóia Castello Branco. 
4) Ofício nº 3.428/2011/DG-Dnit, de 7 de dezembro de 2011, do Diretor Geral do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, Jorge Ernesto 
Pinto Fraxe. 
5) Ofício nº 2.631/GAB/SEPLAN, de 08 de dezembro de 2011, da Secetária de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral do Governo do Estado de 
Rondônia. 
 
- Precatórios a serem incluídos na Proposta Orçamentária para 2012: 
1) Ofício n° 1.719/2011-SG/DP-TJ, de 25 de novembro, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, 
Ministro Benjamin Zymler, ao Presidente da CMO:  
 
Avisos Seses de 23 de novembro: 
1) Aviso n° 1.697/2011 (Acórdão nº 3.062/2011): Obras de Adequação de Trecho 
Rodoviário – Rondonópolis – Cuiabá – Posto Gil, na BR-163, no Estado do Mato 
Grosso.  
2) Aviso n° 1.701/2011 (Acórdão nº 3.063/2011): Obras de Adaptação do 
Armazém para Terminal Marítimo de Passageiros no porto de Salvador/BA. 
3) Aviso n° 1.707/2011 (Acórdão nº 3.061/2011): Obras de construção da Ferrovia 
Norte-Sul, trecho Aguiarnópolis-Palmas/TO. 
 
Avisos Seses de 28 de novembro: 
1) Aviso n° 1.731/2011 (Acórdão nº 2.693/2011): Obras de modernização da 
Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR, no Paraná. 



 
 
 
 
Avisos Seses de 30 de novembro: 
1) Aviso n° 1.738/2011 (Acórdão nº 3.171/2011): Fornecimento de trilhos a serem 
empregados na EF-334 - Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), no trecho de 
Ilhéus/BA a Barreiras/BA, e na extensão sul da EF-151 - Ferrovia Norte-Sul (FNS). 
2) Aviso n° 1.746/2011 (Acórdão nº 3.145/2011): Recursos e dispêndios das 
empresas estatais independentes, com destaque para o Orçamento de 
Investimento das Empresas Estatais. 
3) Aviso n° 1.757/2011 (Acórdão nº 3.157/2011): Obras de manutenção de trechos 
rodoviários na BR-222/MA. 
4) Aviso n° 1.766/2011 (Acórdão nº 3.131/2011): Obras e serviços do sistema de 
coleta, tratamento e disposição final de esgoto sanitário do Município de Porto 
Velho/RO. 
5) Aviso n° 1.784/2011 (Acórdão nº 3.135/2011): Obras de alinhamento do cais do 
Porto de Santos/SP. 
 
- Ofício encaminhado pelo Tribunal de Contas da União - Secretaria de 
Controle Externo, à CMO:  
Ofício TCU/SECEX-MA de 25 de novembro:  
1) Ofício nº 4.114/2011 (Acórdão 2.889/2011): Obras de dragagem dos berços 100 
a 103 e da retroárea dos berços 100 e 101 do Porto de Itaqui/MA.  

 
ORDEM DO DIA 

 
O Presidente ao abrir a Ordem do Dia, avisou que havia acordo, e pretendia 

iniciar a leitura e a discussão dos Relatórios Setoriais, apresentados ao Projeto 
de Lei nº 28/2011-CN (PLOA 2012), referentes às seguintes Áreas Temáticas: II – 
Saúde; IV – Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte; V – Planejamento 
e Desenvolvimento Urbano;  VII – Justiça e Defesa;  VIII – Poderes do Estado e 
Representação; e  IX – Agricultura e Desenvolvimento Agrário, constantes do item 
2, da Pauta nº 31/2011. Posteriormente, informou que iria ser apreciado o 
Relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas – CAE, apresentado ao 
Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2012, constante do item 1, da mesma 
pauta. 

  
    Pauta nº 31/2011 

 
 
1 - RELATÓRIO DO COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS 
             

Conforme o disposto no art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela 
Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente submeteu 
à apreciação do Plenário o RELATÓRIO DO COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE 
EMENDAS – CAE, quanto à admissibilidade de emendas coletivas apresentadas 
ao Projeto de Lei nº 28/2011-CN (PLOA 2012).  

Coordenador do CAE: Deputado Danilo Forte (PMDB/CE). 
Voto: dentre as emendas de bancada estadual e de Comissão da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal, apresentadas ao PLOA 2012, sejam 



consideradas inadmitidas as emendas nºs 50310005, 50310006, 50310008, 
60010004, 60080004, 71070017, 71130017, 71160016, 71160018, 71190004, 
71200019 e admitidas as demais. 
 
Resultado: o Relatório e o Adendo foram apresentados. A discussão foi iniciada e 
finalizada assim como o prazo para apresentação de destaques. Foram 
apresentados 2 destaques, cuja apreciação foi adiada.  

 
2 – Apreciação dos Relatórios Setoriais apresentados ao Projeto de Lei nº 
28/2011-CN (PLOA 2012), que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2012". 
 

O Presidente determinou que fosse desconsiderada em todos os 
Relatórios Setoriais a menção à inadmissibilidade das emendas coletivas, 
por ser prorrogativa do CAE.  

 
 

                               - Relatório Setorial da Área Temática II – Saúde. 
                      Relator Setorial: Deputado Rui Costa (PT/BA). 

 
Resultado: o Relatório foi apresentado. A discussão foi iniciada e finalizada assim 
como o prazo para apresentação de destaques. Foram apresentados 55 
destaques, cuja apreciação foi adiada.  

 
 

   - Relatório Setorial da Área Temática IV – Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia e Esporte. 

                    Relator Setorial: Senador Cyro Miranda (PSDB/GO). 
 
Resultado: o Relatório e a Errata foram apresentados. A discussão foi iniciada e 
finalizada assim como o prazo para apresentação de destaques. Foram 
apresentados 54 destaques, cuja apreciação foi adiada.  

 
 
- Relatório Setorial da Área Temática V – Planejamento e 

Desenvolvimento Urbano. 
                         Relator Setorial: Deputado Giroto (PR/MS).  

 
Resultado: o Relatório foi apresentado. A discussão foi iniciada e finalizada assim 
como o prazo para apresentação de destaques. Foram apresentados 45 
destaques, cuja apreciação foi adiada.  
 
                                SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

 
Concluída a apreciação das matérias acordadas, o Presidente em exercício 

suspendeu a reunião. 
 
  Antes, cancelou a realização das seguintes reuniões extraordinárias, no 

plenário 2 da Câmara dos Deputados: 
- hoje, dia 8 de dezembro, quinta-feira, às 10 horas, 14h30min, 18 e 20 

horas; e  



- dia 9 de dezembro, sexta-feira, às 10 horas. 
 
E, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o dia 12 de 

dezembro, segunda-feira, às 19 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
        

Brasília, 8 de dezembro de 2011.   
                            

                                                  MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                 Secretária de Comissão  

 
 

 
Reunião realizada em 12 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 

 
Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  

convocada para 12/12/2011, às 19 horas 
 (Reiniciada às 19h07min e suspensa às 19h31min) 

 
                                   Pautas nºs 30 e 31/2011 
 
 

REABERTURA 
 
 

Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 
(PMDB/PB).   
    

 
ORDEM DO DIA 

 
O Presidente ao abrir a Ordem do Dia, avisou que pretendia iniciar a leitura 

e a discussão do Relatório Setorial da Área Temática IX – Agricultura e 
Desenvolvimento Agrário, e votar os Relatórios Setoriais, apresentados ao Projeto 
de Lei nº 28/2011-CN (PLOA 2012), referentes às Áreas Temáticas II – Saúde; e 
V – Planejamento e Desenvolvimento Urbano, constantes do item 2, da Pauta nº 
31/2011.    

 
    Pauta nº 31/2011 

 
2 – Apreciação dos Relatórios Setoriais apresentados ao Projeto de Lei nº 
28/2011-CN (PLOA 2012), que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2012". 

 
 - Relatório Setorial da Área Temática IX – Agricultura e Desenvolvimento 
Agrário. 

       Relator Setorial: Senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES).  
 



Resultado: o Relatório e as Erratas nºs 1 e 2 foram apresentados. A discussão foi 
iniciada e encerrada assim como o prazo para apresentação de destaques. Foram 
apresentados 21 destaques, cuja apreciação foi adiada.  

 
                                SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

 
Em virtude da falta de acordo para continuação da apreciação das matérias 

constantes das Pautas nºs 30 e 31/2011, o Presidente suspendeu a reunião. 
 
  Antes, cancelou a realização de reunião extraordinária, dia 13 de 

dezembro, terça-feira, às 10 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
 
E, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o dia 13 de 

dezembro, terça-feira, às 10h30min, no plenário 2 da Câmara dos Deputados.  
       

Brasília, 12 de dezembro de 2011.   
                            

                                                  MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                 Secretária de Comissão  

 
 

 
Reunião realizada em 13 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 

 
Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 13/12/2011, às 10h30min 

 (Reiniciada às 10h26min e suspensa às 12h39min) 
 

                                   Pautas nºs 30 e 31/2011 
 
 

REABERTURA 
 
 

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 
(PMDB/PB) e pelo Deputado Pedro Chaves (PMDB/GO), no exercício da 
Presidência, conforme dispõe o caput do art. 14 da Resolução n° 1, de 2006, 
alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. 

 
Avisos 

 
O Presidente comunicou ao Plenário a presença do ilustre Pastor Marcelo 

Gomes, acompanhado do Deputado Edmar Arruda (PSC/PR), e agradeceu pelo 
recebimento de uma Bíblia, tecendo elogios a ambos. 

 
O Presidente informou aos Parlamentares sobre o disposto no art. 80, 

inciso I, alínea a, do Regimento Comum, que estabelece: 
 “Somente será admitido destaque: 
I – ao projeto: 



a) para recompor dotação cancelada, até o limite de 3 (três) destaques 
por membro da CMO, inadmitidos os que tenham como objetivo recompor 
dotação reduzida por cancelamento linear;” 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

O Presidente ao abrir a Ordem do Dia, avisou que pretendia iniciar a leitura 
e a discussão dos Relatórios Setoriais, apresentados ao Projeto de Lei nº 
28/2011-CN (PLOA 2012), referentes às Áreas Temáticas III – Integração Nacional 
e Meio Ambiente; VI – Fazenda, Desenvolvimento e Turismo; e X – Trabalho, 
Previdência e Assistência Social, constantes do item 2, da Pauta nº 31/2011.    

 
 

    Pauta nº 31/2011 
 
2 – Apreciação dos Relatórios Setoriais apresentados ao Projeto de Lei nº 
28/2011-CN (PLOA 2012), que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2012". 

 
               
- Relatório Setorial da Área Temática III – Integração Nacional e Meio 
Ambiente. 

                Relator Setorial: Deputado José Priante (PMDB/PA).  
 
Resultado: o Relatório foi apresentado. A discussão foi iniciada e encerrada assim 
como o prazo para apresentação de destaques. Foram apresentados 42 
destaques, cuja apreciação foi adiada.  
 
 
- Relatório Setorial da Área Temática VI – Fazenda, Desenvolvimento e 
Turismo.  

   Relator Setorial: Deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE). 
 
Resultado: o Relatório foi apresentado. A discussão foi iniciada e encerrada assim 
como o prazo para apresentação de destaques. Foram apresentados 23 
destaques, cuja apreciação foi adiada.  
 

 
                                SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

 
Concluída a apreciação das matérias acordadas, o Presidente suspendeu a 

reunião. 
   
Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o mesmo 

dia, 13 de dezembro, terça-feira, às 18 horas, no plenário 2 da Câmara dos 
Deputados. 

       
Brasília, 13 de dezembro de 2011.   



                            
                                                  MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                 Secretária de Comissão  

 
 

Reunião realizada em 13 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 13/12/2011, às 18 horas 

 (Reiniciada e suspensa às 18h15min) 
 

                                   Pautas nºs 30 e 31/2011 
 
 

REABERTURA 
 
 

Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 
(PMDB/PB).  

 
Em virtude do início da Ordem do Dia nos Plenários da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, de acordo com o disposto no Art. 107, Inciso III, 
§ único do Regimento Interno do Senado Federal, e Art. 46, § 1º do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, o Presidente suspendeu os trabalhos.  

   
Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o mesmo 

dia, 13 de dezembro, terça-feira, às 20 horas, no plenário 2 da Câmara dos 
Deputados. 

       
Brasília, 13 de dezembro de 2011.   
                            

                                                  MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                 Secretária de Comissão  

 
 
 

Reunião realizada em 13 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 13/12/2011, às 20 horas 

 (Reiniciada às 20h01min e suspensa às 22h45min) 
 

                                   Pautas nºs 30 e 31/2011 
 
 

REABERTURA 
 
 
 



Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 
(PMDB/PB) e pelo Deputado Pedro Chaves (PMDB/GO), no exercício da 
Presidência, conforme dispõe o caput do art. 14 da Resolução n° 1, de 2006, 
alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. 

 
Questão de Ordem 

 
No início da reunião, às 20h01min, o Deputado Danilo Forte (PMDB/CE), 

apoiado pelos Deputados Genecias Noronha (PMDB/CE), Ademir Camilo 
(PDT/MG) e João Magalhães (PMDB/MG), levantou Questão de Ordem 
solicitando o encerramento/suspensão da reunião, conforme estabelece o art. 134, 
parágrafo único, da Resolução n° 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 
2008, ambas do Congresso Nacional. O Presidente solicitou ao requerente que 
permitisse a leitura e discussão do Relatório Setorial, apresentado ao Projeto de 
Lei nº 28/2011-CN (PLOA 2012), referente à Área Temática VIII – Poderes do 
Estado e Representação, constante do item 2, da Pauta nº 31/2011, antes da 
resposta à Questão de Ordem, em virtude das dificuldades enfrentadas pelo 
Relator Setorial, Senador Inácio Arruda (PCdoB/CE), para comparecer à reunião, 
por motivo de doença em família. A solicitação foi acatada pelo requerente. Após o 
encerramento da discussão e do prazo para apresentação de destaques do 
referido Relatório Setorial, o Deputado Danilo Forte solicitou, novamente, à 
Presidência o cumprimento do disposto no supracitado dispositivo regimental. Em 
resposta à Questão de Ordem, o Presidente informou que estavam presentes no 
plenário, os Senadores Inácio Arruda (PCdoB/CE), Delcídio do Amaral (PT/MS), e 
ele, Senador Vital do Rêgo (PMDB/PB), fora os inúmeros Deputados, que estavam 
visivelmente presentes, superando a quantidade mínima exigida, e desta forma, 
deu prosseguimento aos trabalhos.     

 
 

ORDEM DO DIA 
 

Pauta nº 31/2011 
 
2 – Apreciação dos Relatórios Setoriais apresentados ao Projeto de Lei nº 
28/2011-CN (PLOA 2012), que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2012". 

 
               
                     - Relatório Setorial da Área Temática I – Infraestrutura. 

              Relator Setorial: Senador Delcídio do Amaral (PT/MS).  
 
Resultado: o Relatório, a Errata e os Adendos nºs 1 e 2 foram apresentados. A 
discussão foi iniciada e encerrada assim como o prazo para apresentação de 
destaques. Foram apresentados 96 destaques, cuja apreciação foi adiada.  

 
             
-Relatório Setorial da Área Temática VIII – Poderes do Estado e 
Representação. 

                 Relator Setorial: Senador Inácio Arruda (PCdoB/CE). 
 



Resultado: o Relatório e a Errata foram apresentados. A discussão foi iniciada e 
encerrada assim como o prazo para apresentação de destaques. Foram 
apresentados 15 destaques, cuja apreciação foi adiada.  
 

 
                                SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

 
 
Concluída a apreciação das matérias acordadas, o Presidente suspendeu a 

reunião. 
   
Antes, comunicou que, no dia 14 de dezembro, pretende iniciar a leitura e a 

discussão dos Relatórios Setoriais, apresentados ao Projeto de Lei nº 28/2011-
CN (PLOA 2012), referentes às Áreas Temáticas VII – Justiça e Defesa; e X – 
Trabalho, Previdência e Assistência Social, constantes do item 2, da Pauta nº 
31/2011, às 9 e 10 horas, respectivamente.    

 
E, informou, que o Senador Walter Pinheiro (PT/BA), pretende entregar o 

seu Relatório ao Projeto de Lei nº 29/2011-CN, que “Institui o Plano Plurianual da 
União para o período 2012-2015”, dia 14 de dezembro, e a sua apreciação na 
CMO, talvez ocorra no dia 16 de dezembro.   

 
Em seguida, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o dia, 

14 de dezembro, quarta-feira, às 9 horas, no plenário 2 da Câmara dos 
Deputados.       

Brasília, 13 de dezembro de 2011.   
                            

                                                  MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                 Secretária de Comissão  

 
 
 

Reunião realizada em 14 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 14/12/2011, às 9 horas 

 (Reiniciada às 9h21min e suspensa às 12h20min) 
 

                                   Pautas nºs 30 e 31/2011 
 
 

REABERTURA 
 
 

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 
(PMDB/PB) e pelos Deputados Pedro Chaves (PMDB/GO) e Rui Costa (PT/BA), 
no exercício da Presidência, conforme dispõe o caput do art. 14 da Resolução n° 
1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. 

 
Aviso 



 
O Presidente comunicou ao Plenário a presença do ex-Deputado Nárcio 

Rodrigues e o saudou amistosamente.  
 
 

          Questão de Ordem 
 
O Deputado Claudio Cajado (DEM/BA), levantou Questão de Ordem 

solicitando que fosse determinado prazo para apresentação de emendas, 
conforme estabelece o art. 120, inciso III, da Resolução n° 1, de 2006, alterada 
pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, ao Relatório do 
Aviso nº 12/2011-CN, que encaminha atualização das informações enviadas ao 
Congresso Nacional por meio do Aviso nº 2.018 - Seses/TCU/2010, relativas às 
obras com indícios de irregularidades graves e ao Relatório nº 1/COI/2011, que 
trata da atualização do Anexo VI – Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com 
Indícios de Irregularidades Graves integrantes do Projeto de Lei nº 28/2011-CN 
(PLOA 2012), ambos, elaborados pelo Comitê de Avaliação das Informações 
Sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves – COI. Em 
resposta à Questão de Ordem, o Presidente em exercício, Deputado Pedro 
Chaves (PMDB/GO), acatou a solicitação, e estipulou o prazo de 2 (dois) dias 
úteis, a partir de hoje, dia 14 de dezembro, para que sejam apresentadas 
emendas ao Relatório do  Aviso nº 12/2011-CN e ao  Relatório nº 1/COI/2011.  

 
 

  ORDEM DO DIA 
       

   Pauta nº 31/2011 
 
2 – Apreciação dos Relatórios Setoriais apresentados ao Projeto de Lei nº 
28/2011-CN (PLOA 2012), que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2012". 

 
                 - Relatório Setorial da Área Temática VII – Justiça e Defesa. 

               Relator Setorial: Deputado Dilceu Sperafico (PP/PR).  
 
Resultado: o Relatório, as Erratas nºs 1 e 2, e o Adendo nº 1 foram apresentados. 
A discussão foi iniciada e encerrada assim como o prazo para apresentação de 
destaques. Foram apresentados 16 destaques, cuja apreciação foi adiada.  

 
 - Relatório Setorial da Área Temática X – Trabalho, Previdência e 
Assistência Social 

               Relator Setorial: Deputado Efraim Filho (DEM/PB). 
 
Resultado: o Relatório foi apresentado. A discussão foi iniciada e encerrada assim 
como o prazo para apresentação de destaques. Foi apresentado 01 destaque, 
cuja apreciação foi adiada.  

 
                              REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA 

 



– Requerimento para inclusão na pauta do Relatório apresentado ao Aviso nº 
12/2011-CN.  

Autor: Coordenador do COI, Deputado Weliton Prado. 
 
Resultado: aprovado por unanimidade. 
 

EXTRAPAUTA 
 

 - Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 12/2011-CN, que 
“Encaminha, em cumprimento ao disposto no art. 99, § 6º, da Lei nº 12.309, de 09 
de agosto de 2010 (LDO 2011), o relatório contendo a atualização das 
informações enviadas ao Congresso Nacional por meio do Aviso nº 2.018 - 
Seses/TCU, de 09 de novembro de 2010, relativas às obras com indícios de 
irregularidades graves”  
 

Relator: Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 
Indícios de Irregularidades Graves – COI. 
Coordenador: Deputado Weliton Prado. 

           Voto: nos termos do anexo 2 apresentado. 
 
Resultado: o Relatório foi apresentado e a discussão foi iniciada. Entretanto, em 
virtude da Questão de Ordem, levantada pelo Deputado Claudio Cajado 
(DEM/BA), solicitando que fosse determinado prazo para apresentação de 
emendas ao Relatório do Aviso nº 12/2011-CN e ao Relatório nº 1/COI/2011, 
conforme estabelece o art. 120, inciso III, da Resolução n° 1, de 2006, alterada 
pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente em 
exercício, Deputado Pedro Chaves (PMDB/GO), acatou a solicitação, e estipulou o 
prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir de hoje, dia 14 de dezembro, para que sejam 
apresentadas emendas a este Relatório, e como consequência, caso apresentem 
emendas, novo Relatório deverá ser apresentado. 
   
 

REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA 
 
– Requerimento para inclusão na pauta do Relatório nº 1/COI/2011.  

Autor: Coordenador do COI, Deputado Weliton Prado. 
 
Resultado: aprovado por unanimidade. 
 
 

                                         EXTRAPAUTA 
 

 RELATÓRIO Nº1 DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE 
OBRAS E SERVIÇOS COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES – COI. 

 
 Conforme o disposto no art. 24 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela 

Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, submeto à apreciação 
do Plenário o RELATÓRIO Nº 1 DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS E SERVIÇOS COM INDÍCIOS DE 
IRREGULARIDADES GRAVES - COI, para atualização do Anexo VI – Subtítulos 



Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves integrante do 
Projeto de Lei nº 28/2011-CN (PLOA 2012). 

Coordenador do COI: Deputado Weliton Prado (PT/MG). 
Voto: nos termos dos anexos apresentados. 
 

Resultado: Em virtude da Questão de Ordem, levantada pelo Deputado Claudio 
Cajado (DEM/BA), solicitando que fosse determinado prazo para apresentação de 
emendas ao Relatório do Aviso nº 12/2011-CN e ao Relatório nº 1/COI/2011, 
conforme estabelece o art. 120, inciso III, da Resolução n° 1, de 2006, alterada 
pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente em 
exercício, Deputado Pedro Chaves (PMDB/GO), acatou a solicitação, e estipulou o 
prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir de hoje, dia 14 de dezembro, para que sejam 
apresentadas emendas a este Relatório, e como consequência, caso apresentem 
emendas, novo Relatório deverá ser apresentado.  
 
                                   SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

 
Concluída a apreciação das matérias acordadas, o Presidente em exercício, 

Deputado Rui Costa (PT/BA), suspendeu a reunião. 
   
Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o dia, 15 de 

dezembro, quinta-feira, às 9 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
       

Brasília, 14 de dezembro de 2011.   
                            

                                                  MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                 Secretária de Comissão  

 
 
 

Reunião realizada em 15 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 15/12/2011, às 9 horas 

(Reiniciada às 9h47min e suspensa às 10h44min) 
 (Reiniciada às 10h58min e suspensa às 11h14min) 

(Reiniciada e suspensa às 11h29min) 
(Reiniciada às 11h42min e suspensa às 14h13min) 

 
                                  Pautas nºs 30 e 31/2011 

 
REABERTURA 

 
Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 

(PMDB/PB) e pelos Deputados Pedro Chaves (PMDB/GO) e Geraldo Resende 
(PMDB/MS), no exercício da Presidência, conforme dispõe o caput do art. 14 da 
Resolução n° 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do 
Congresso Nacional. 

 



Avisos 
   

O Presidente parabenizou à Secretária da CMO, Myrna Lopes Pereira, pelo 
seu aniversário e os parlamentares presentes o acompanharam no voto. 

 
O Deputado Ademir Camilo (PDT/MG), solicitou ao Presidente em 

exercício, Deputado Pedro Chaves (PMDB/GO), como proceder, tendo em vista, 
que o Deputado Reginaldo Lopes, Líder da Bancada de Minas Gerais, estava 
ausente em virtude do falecimento do seu pai. O Presidente em exercício, 
informou que, excepcionalmente, indicava o Deputado Ademir Camilo como 
Coordenador daquela Bancada junto à CMO, para apresentar destaques ao 
Projeto de Lei nº 29/2011-CN, que “Institui o Plano Plurianual da União para o 
período 2012-2015”.     

 
      Questão de Ordem 

 
O Deputado Wellington Roberto apresentou Questão de Ordem, com base 

no estabelecido no art. 25 da Resolução n° 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 
3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, questionando à Presidência sobre a 
impossibilidade de votar o Relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas – 
CAE referente às emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 28/2011-CN 
(PLOA 2012), uma vez que todos os Relatórios Setoriais já foram apreciados. O 
Presidente acatou a questão de ordem.  

 
       ORDEM DO DIA 

 
O Presidente, ao iniciar a Ordem do Dia, informou que havia acordo e 

pretendia votar todos os Relatórios Setoriais apresentados ao Projeto de Lei nº 
28/2011-CN (PLOA 2012), constantes do item 2, da Pauta nº 31/2011, e o 
Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 29/2011-CN, que “Institui o Plano 
Plurianual da União para o período 2012-2015”, (PLPPA 2012/2015), constante do 
item 3, da mesma pauta. 

 
         Pauta nº 31/2011 

 
1 - RELATÓRIO DO COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS 
             

Conforme o disposto no art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela 
Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente submeteu 
à apreciação do Plenário o RELATÓRIO DO COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE 
EMENDAS – CAE, quanto à admissibilidade de emendas coletivas apresentadas 
ao Projeto de Lei nº 28/2011-CN (PLOA 2012).  

Coordenador do CAE: Deputado Danilo Forte (PMDB/CE). 
Voto: dentre as emendas de bancada estadual e de Comissão da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal, apresentadas ao PLOA 2012, sejam 
consideradas inadmitidas as emendas nºs 50310005, 50310006, 50310008, 
60010004, 60080004, 71070017, 71130017, 71160016, 71160018, 71190004, 
71200019 e admitidas as demais. 
 



Resultado: na continuação da 13ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 8 de 
dezembro de 2011, às 9h30min, o Relatório e o Adendo foram apresentados, a 
discussão foi iniciada e encerrada, assim como o prazo para apresentação de 
destaques. Foram apresentados 2 destaques cuja apreciação foi adiada.  

- Hoje, dia 15 de dezembro, em virtude da Questão de Ordem, levantada 
pelo Deputado  Wellington Roberto (PR/PB), com base no estabelecido no art. 25 
da Resolução n° 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do 
Congresso Nacional, questionando à Presidência sobre a impossibilidade de votar 
o Relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas – CAE referente às 
emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 28/2011-CN (PLOA 2012), uma vez 
que todos os Relatórios Setoriais já haviam sido apreciados, e tendo em vista que 
o  Presidente acatou a questão de ordem, este Relatório deixou de ser votado.  

 
2 – Apreciação dos Relatórios Setoriais apresentados ao Projeto de Lei nº 
28/2011-CN (PLOA 2012), que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2012". 
 
                     - Relatório Setorial da Área Temática I – Infraestrutura 

              Relator Setorial: Senador Delcídio do Amaral (PT/MS) 
 
Resultado: na continuação da 13ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 13 de 
dezembro de 2011, às 20 horas, o Relatório, a Errata e os Adendos nºs 1 e 2 
foram apresentados, a discussão foi iniciada e encerrada, assim como o prazo 
para apresentação de destaques. Foram apresentados 96 destaques cuja 
apreciação foi adiada.  

- Hoje, dia 15 de dezembro, o Relator Setorial, Senador Delcídio do Amaral 
(PT/MS) apresentou o Adendo nº 1-A, em substituição ao Adendo nº 1.  

- Nos termos do parágrafo único do art. 25 da Resolução nº 1/2006-CN, 
alterada pela de nº 3/2008-CN, o Presidente solicitou autorização do Plenário para 
dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas com relação 
a emenda de relator setorial apresentada, que foi aprovada por unanimidade. 

- Em votação o Relatório Setorial, a Errata, e os Adendos nºs 1-A e 2 foram 
aprovados por unanimidade, ressalvados os destaques e as obras com indícios 
de irregularidades graves.  

- Nos termos do art. 70 inciso II da Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela 
de nº 3/2008-CN, as obras com indícios de irregularidades graves foram 
aprovadas por unanimidade. 

 
- Apreciação dos 96 destaques: 
 

1) Solicitação para votação separadamente do destaque 96, do Deputado Danilo 
Forte (autorizado pelo Coordenador da Bancada), à emenda 71070014, da 
Bancada do Ceará. 
Voto do Relator Setorial: pela APROVAÇÃO PARCIAL. O Relator Setorial 
informou que seria dado o mesmo tratamento dado ao destaque 9, alterando a 
decisão em relação à emenda 71070014 de rejeitada para inadmitida. 
Resultado: em votação, o destaque foi aprovado por unanimidade. 
 
2) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de 
voto do relator setorial: 
Resultado aprovada por unanimidade. 



  
3) Destaque com voto do relator setorial pela APROVAÇÃO INTEGRAL: 
32, do Deputado Nelson Pellegrino, à emenda 71060016, da Bancada da Bahia.  
Resultado: em votação, o destaque foi aprovado por unanimidade. 
 
4) Destaques com voto do relator setorial pela APROVAÇÃO PARCIAL 
9, do Deputado Wellington Roberto, à emenda 50310001, da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle.  
82, do Deputado Jaime Martins, à emenda 50240003, da Comissão de Viação e 
Transportes.  
83, do Deputado Jaime Martins, à emenda 50240004, da Comissão de Viação e 
Transportes.  
Resultado: em votação em globo, os destaques foram aprovados por 
unanimidade. 
 
5) Destaques com voto do relator setorial pela REJEIÇÃO: 
01 a 08, 10 a 31, 33 a 81, 84 a 95. 
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. 

 
                             - Relatório Setorial da Área Temática II – Saúde 

                      Relator Setorial: Deputado Rui Costa (PT/BA) 
  

Resultado: na continuação da 13ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 8 de 
dezembro de 2011, às 9h30min, o Relatório foi apresentado, a discussão foi 
iniciada e encerrada, assim como o prazo para apresentação de destaques. 
Foram apresentados 55 destaques cuja apreciação foi adiada.  

- Hoje, dia 15 de dezembro, nos termos do parágrafo único do art. 25 da 
Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº 3/2008-CN, o Presidente solicitou 
autorização do Plenário para dispensar a manifestação do Comitê de 
Admissibilidade de Emendas com relação à emenda de relator setorial 
apresentada, que foi aprovada por unanimidade. 

- Em votação o Relatório Setorial foi aprovado por unanimidade, 
ressalvados os destaques.  

 
- Apreciação dos 55 destaques: 
 

1) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de 
voto do relator setorial: 
Resultado aprovada por unanimidade. 
  
2) Destaques com voto do relator setorial pela REJEIÇÃO: 
01 a 55 
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. 
 
 
 - Relatório Setorial da Área Temática III – Integração Nacional e Meio 
Ambiente. 



           Relator Setorial: Deputado José Priante (PMDB/PA).  
 
Resultado: na continuação da 13ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 13 de 
dezembro de 2011, às 10h30min, o Relatório foi apresentado, a discussão foi 
iniciada e encerrada, assim como o prazo para apresentação de destaques. 
Foram apresentados 42 destaques cuja apreciação foi adiada.  

- Hoje, dia 15 de dezembro, nos termos do parágrafo único do art. 25 da 
Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº 3/2008-CN, o Presidente solicitou 
autorização do Plenário para dispensar a manifestação do Comitê de 
Admissibilidade de Emendas com relação às 21 emendas de relator setorial 
apresentadas, que foi aprovada por unanimidade. 

- Em votação, o Relatório Setorial foi aprovado por unanimidade, 
ressalvados os destaques e as obras com indícios de irregularidades graves.  

- Nos termos do art. 70 inciso II da Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela 
de nº 3/2008-CN, as obras com indícios de irregularidades graves foram 
aprovadas por unanimidade. 

 
- Apreciação dos 42 destaques: 
 

1) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de 
voto do relator setorial: 
Resultado: aprovada por unanimidade. 
  
2) Destaque com voto do relator setorial pela APROVAÇÃO INTEGRAL: 
27, do Deputado Giroto, solicitando recomposição total do sequencial 006848. 
Resultado: em votação, o destaque foi aprovado por unanimidade. 
 
3) Destaques com voto do relator setorial pela APROVAÇÃO PARCIAL 
21, do Deputado Wellington Roberto, solicitando a recomposição total do 
sequencial 006809. 
24, do Deputado Wellington Roberto, solicitando a recomposição total do 
sequencial 006827. 
28, do Deputado Giroto, solicitando a recomposição total do sequencial 006809. 
29, do Deputado Giroto, solicitando a recomposição total do sequencial 006827. 
36, do Deputado Efraim Filho, solicitando a recomposição total do sequencial 
006827. 
37, do Deputado Efraim Filho, solicitando a recomposição total do sequencial 
006809. 
Resultado: em votação em globo, os destaques foram aprovados por 
unanimidade. 
 
4) Destaques com voto do relator setorial pela INADMISSIBILIDADE: 
22, 26, 35, 38, 39, 40 e 42. 
Resultado: os destaques foram inadmitidos. 
 
5) Destaques com voto do relator setorial pela REJEIÇÃO: 
01 a 20, 23, 25, 30 a 34, e 41. 
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. 
 



- Relatório Setorial da Área Temática IV –  
 Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte. 

Relator Setorial: Senador Cyro Miranda (PSDB/GO). 
 
Resultado: na continuação da 13ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 8 de 
dezembro de 2011, às 9h30min, o Relatório e a Errata foram apresentados, a 
discussão foi iniciada e encerrada, assim como o prazo para apresentação de 
destaques. Foram apresentados 54 destaques cuja apreciação foi adiada.  

- Hoje, dia 15 de dezembro, em votação o Relatório Setorial e a Errata 
foram aprovados por unanimidade, ressalvados os destaques.  

 
- Apreciação dos 54 destaques: 

1) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de 
voto do relator setorial: 
Resultado aprovada por unanimidade. 
 
2) Destaques com voto do relator setorial pela REJEIÇÃO: 
01 a 54 
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. 

 
- Relatório Setorial da Área Temática V – Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano. 
                         Relator Setorial: Deputado Giroto (PR/MS).  
 
Resultado: na continuação da 13ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 8 de 
dezembro de 2011, às 9h30min, o Relatório foi apresentado, a discussão foi 
iniciada e encerrada, assim como o prazo para apresentação de destaques. 
Foram apresentados 45 destaques cuja apreciação foi adiada.  

- Hoje, dia 15 de dezembro, em votação o Relatório Setorial foi aprovado 
por unanimidade, ressalvados os destaques.  

 
- Apreciação dos 45 destaques: 
 

1) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de 
voto do relator setorial: 
Resultado: aprovada por unanimidade. 
  
2) Destaques com voto do relator setorial pela REJEIÇÃO: 
01 a 45 
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. 

                
 
- Relatório Setorial da Área Temática VI – Fazenda, Desenvolvimento e 
Turismo 

   Relator Setorial: Deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE). 
 



Resultado: na continuação da 13ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 13 de 
dezembro de 2011, às 10h30min, o Relatório foi apresentado, a discussão foi 
iniciada e encerrada, assim como o prazo para apresentação de destaques. 
Foram apresentados 23 destaques cuja apreciação foi adiada.  

- Hoje, dia 15 de dezembro, em conformidade com o disposto no parágrafo 
14 do item I.2. EMENDAS INDIVIDUAIS, do Relatório de Atividades do Comitê de 
Admissibilidade de Emendas – CAE, o Relator Setorial em conjunto com o CAE, 
indicou para inadmissibilidade a emenda individual nº 28300011. Em votação, a 
indicação de inadmissibilidade de emenda foi aprovada por unanimidade. 

- Em votação, o Relatório Setorial foi aprovado por unanimidade, 
ressalvados os destaques.  

 
- Apreciação dos 23 destaques: 
 

1) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de 
voto do relator setorial: 
Resultado: aprovada por unanimidade. 
  
2) Destaques com voto do relator setorial pela REJEIÇÃO: 
01 a 23 
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. 
 

  
               - Relatório Setorial da Área Temática VII – Justiça e Defesa 

             Relator Setorial: Deputado Dilceu Sperafico (PP/PR).  
 
Resultado: na continuação da 13ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 14 de 
dezembro de 2011, às 9 horas, o Relatório, as Erratas nºs 1 e 2, e o Adendo nº 1 
foram apresentados, a discussão foi iniciada e encerrada, assim como o prazo 
para apresentação de destaques. Foram apresentados 16 destaques cuja 
apreciação foi adiada.  

- Hoje, dia 15 de dezembro, em votação o Relatório Setorial, as Erratas nºs 
1 e 2, e o Adendo nº 1 foram aprovados por unanimidade, ressalvados os 
destaques.  

 
- Apreciação dos 16 destaques: 
 

1) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de 
voto do relator setorial: 
Resultado: aprovada por unanimidade. 
  
2) Destaques com voto do relator setorial pela REJEIÇÃO: 
01 a 16. 
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. 

  
 



 - Relatório Setorial da Área Temática VIII – Poderes do Estado e 
Representação. 

                Relator Setorial: Senador Inácio Arruda (PCdoB/CE). 
 
Resultado: na continuação da 13ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 13 de 
dezembro de 2011, às 20 horas, o Relatório e a Errata foram apresentados, a 
discussão foi iniciada e encerrada, assim como o prazo para apresentação de 
destaques. Foram apresentados 15 destaques cuja apreciação foi adiada.  

- Hoje, dia 15 de dezembro, em conformidade com o disposto no parágrafo 
14 do item I.2. EMENDAS INDIVIDUAIS, do Relatório de Atividades do Comitê de 
Admissibilidade de Emendas – CAE, o Relator Setorial em conjunto com o CAE, 
indicou para inadmissibilidade a emenda individual nº     35780017. Em votação, a 
indicação de inadmissibilidade de emenda foi aprovada por unanimidade. 

- Em votação o Relatório Setorial e a Errata foram aprovados por 
unanimidade, ressalvados os destaques.  

 
- Apreciação dos 15 destaques: 
 

1) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de 
voto do relator setorial: 
Resultado: aprovada por unanimidade. 
  
2) Destaques com voto do relator setorial pela REJEIÇÃO: 
01 a 15. 
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. 
 
- Relatório Setorial da Área Temática IX – Agricultura e Desenvolvimento 
Agrário. 

               Relator Setorial: Senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES).  
 
Resultado: na continuação da 13ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 12 de 
dezembro de 2011, às 19 horas, o Relatório e as Erratas nºs 1 e 2 foram 
apresentados, a discussão foi iniciada e encerrada, assim como o prazo para 
apresentação de destaques. Foram apresentados 21 destaques cuja apreciação 
foi adiada.  

- Hoje, dia 15 de dezembro, ausente o Relator Setorial, foi designado o 
Senador Acir Gurgacz (PDT/RO) como Relator Setorial ad hoc. Em votação, o 
Relatório Setorial e as Erratas nºs 1 e 2 foram aprovados por unanimidade, 
ressalvados os destaques.  

 
- Apreciação dos 21 destaques: 
 

1) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de 
voto do relator setorial: 
Resultado: aprovada por unanimidade. 
  
2) Destaques com voto do relator setorial pela REJEIÇÃO: 
01 a 21 



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. 

 
 

 - Relatório Setorial da Área Temática X – Trabalho, Previdência e 
Assistência Social 

                   Relator Setorial: Deputado Efraim Filho (DEM/PB). 
 
Resultado: na continuação da 13ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 14 de 
dezembro de 2011, às 9 horas, o Relatório foi apresentado, a discussão foi 
iniciada e encerrada, assim como o prazo para apresentação de destaques. Foi 
apresentado 01 destaque cuja apreciação foi adiada.  

- Hoje, dia 15 de dezembro, nos termos do parágrafo único do art. 25 da 
Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº 3/2008-CN, o Presidente solicitou 
autorização do Plenário para dispensar a manifestação do Comitê de 
Admissibilidade de Emendas com relação às 11 emendas de relator setorial 
apresentadas, que foi aprovada por unanimidade. 

- Em votação, o Relatório Setorial foi aprovado por unanimidade, 
ressalvado o destaque.  

 
- Apreciação de 01 destaque: 
 

1) Destaque 1, com voto do relator setorial pela REJEIÇÃO: 
Resultado: em votação, o destaque foi rejeitado. Não foi apreciado na 
representação do Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º do art. 43 do 
Regimento Comum. 
 
3 – Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 29/2011-CN, que 
“Institui o Plano Plurianual da União para o período 2012-2015”, (PLPPA 
2012/2015). 

Relator: Senador Walter Pinheiro (PT/BA). 
Foram apresentadas 2.213 emendas. 

             Voto: favorável nos termos do substitutivo apresentado pelo Relator. Das 
2.213 emendas apresentadas, o Relator ofereceu voto pela aprovação de 246; 
pela aprovação parcial de 263; pela prejudicialidade de 13 e pela rejeição das 
demais. 
 
Resultado: o Relatório, a Errata nº 1 e o Adendo nº 1 foram apresentados. A 
discussão foi iniciada e encerrada, assim como o prazo para apresentação de 
destaques. Foram apresentados 258 destaques, cuja apreciação foi adiada.   

 
 

                                   SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 
 
 
Concluída a apreciação das matérias acordadas, o Presidente em exercício, 

Deputado Pedro Chaves (PMDB/GO), suspendeu a reunião. 
   



Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o dia 15 de 
dezembro, quinta-feira, às 16 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 

       
Brasília, 15 de dezembro de 2011.   
                            

                                                  MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                 Secretária de Comissão  

 
 
 
 

Reunião realizada em 15 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 15/12/2011, às 16 horas 

(Reiniciada e suspensa às 16h35min) 
(Reiniciada às 17h07min e suspensa às 18h10min) 

 
                                  Pautas nºs 30 e 31/2011 
 

 
REABERTURA 

 
 

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 
(PMDB/PB) e pelo Deputado Pedro Chaves (PMDB/GO), no exercício da 
Presidência, conforme dispõe o caput do art. 14 da Resolução n° 1, de 2006, 
alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. 

 
O Presidente reabriu e suspendeu os trabalhos, às dezesseis horas e trinta 

e cinco minutos. 
Às dezessete horas e sete minutos, a reunião foi reiniciada.  
 
 

AVISOS 
 

O Presidente informou que receberia o Ministro Ari Pargendler, Presidente 
do Superior Tribunal de Justiça, às 17h30min, na sala de reunião da Presidência 
da CMO. 

 
A Deputada Rebecca Garcia (PP/AM) informou que a emenda 71040004, 

de autoria da Bancada do Amazonas, apresentada ao Orçamento para 2011 teve 
erro de processamento. Embora tenha sido solicitada a alteração pelo Sisel – 
Sistema de Solicitação de Ajuste a Emendas do PLOA, o pleito foi deferido, porém 
a alteração não foi implementada a tempo. A Deputada solicitou ao Presidente 
medidas que poderiam retificar a referida emenda. O Presidente respondeu que 
não havia possibilidade, conforme dispõe o art. 124 da LDO 2011, tendo em vista 
que a retificação de autógrafo somente pode ser feita até o encerramento do 
primeiro período da sessão legislativa. Porém, levara o caso à Secretaria-Geral da 
Mesa do Congresso Nacional. 



 
  ORDEM DO DIA 

       
   Pauta nº 31/2011 

 
3 – Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 29/2011-CN, que 
“Institui o Plano Plurianual da União para o período 2012-2015”, (PLPPA 
2012/2015). 

Relator: Senador Walter Pinheiro (PT/BA). 
Foram apresentadas 2.213 emendas. 

         Voto: favorável nos termos do substitutivo apresentado pelo Relator.     
Das 2.213 emendas apresentadas, o Relator ofereceu voto pela aprovação de 
246; pela aprovação parcial de 263; pela prejudicialidade de 13 e pela rejeição das 
demais. 

Tendo em vista que o Comitê de Admissibilidade de Emendas – CAE não se 
manifestou quanto  às emendas individuais, coletivas e de Relator, nos termos do 
parágrafo único do art. 25 da Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela Resolução nº 
03/2008-CN, o Presidente solicitou autorização do Plenário para dispensar a sua 
manifestação  

Resultado: a autorização foi aprovada por unanimidade.  
 

Apreciação do Relatório ao PLPPA 2012-2015 
 

Resultado: o Relatório foi apresentado pelo Relator. A discussão e o prazo para 
apresentação de destaques foram iniciados e finalizados. Em votação, o Relatório 
e os Adendos 1 e 2 foram aprovados por unanimidade, ressalvados os 
destaques. Foram apresentados 258 destaques, que tiveram o voto do Relator 
pela rejeição. Em votação, 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 
 
 
                                   SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

 
 
Antes de suspender os trabalhos, o Presidente determinou à Secretaria que 

encerrasse o recebimento de solicitação de alteração de emenda pelo Sisel – 
Sistema de Solicitação de Ajuste a Emenda do PLOA para que o Relator-Geral 
possa concluir o seu Relatório Final. 

Concluída a apreciação de todos os Relatórios Setoriais apresentados ao 
PLOA 2012 e do Relatório ao PLPPA 2012-2015, o Presidente SUSPENDEU a 
reunião. 

Foi convocada a continuação da reunião extraordinária para o dia 20 de 
dezembro, terça-feira, às 14 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 

       
Brasília, 15 de dezembro de 2011.   
                            
 

                                                  MYRNA LOPES PEREIRA 



                                                 Secretária de Comissão  
 
 
 

Reunião realizada em 20 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 20/12/2011, às 14 horas 

(Reiniciada às 14h28min e suspensa às 14h30min) 
 

                                  Pautas nºs 30 e 31/2011 
REABERTURA 

 
 
Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 

(PMDB/PB).  
 
Em virtude do início da Ordem do Dia no Plenário do Congresso Nacional, 

de acordo com o disposto no art. 107, Inciso III, § único do Regimento Interno do 
Senado Federal, o Presidente anunciou que suspenderia os trabalhos.  

 
Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o mesmo 

dia, 20 de dezembro, terça-feira, às 18 horas, no plenário 2 da Câmara dos 
Deputados. 

                                                    Brasília, 20 de dezembro de 2011.   
                          
 

                                                   MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                  Secretária de Comissão 

 
 
 

Reunião realizada em 20 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 20/12/2011, às 18 horas 

(Reiniciada às 17h59min e suspensa às 18 horas) 
 

                                  Pautas nºs 30 e 31/2011 
 

 
REABERTURA 

 
 

Os trabalhos foram reiniciados pelo 3º Vice-Presidente, Deputado Roberto 
Britto (PP/BA), no exercício da Presidência conforme dispõe o caput do art. 14 da 
Resolução n° 1/2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do 
Congresso Nacional. 

 



Em virtude do início da Ordem do Dia no Plenário do Senado Federal, de 
acordo com o disposto no art. 107, Inciso III, § único do Regimento Interno do 
Senado Federal, o Presidente em exercício anunciou que suspenderia os 
trabalhos.  

 
Antes, cancelou a realização de reuniões extraordinárias, convocadas 

anteriormente, para hoje, dia 20 de dezembro, terça-feira, às 18 e 20 horas. 
 
E, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o mesmo dia, 20 

de dezembro, terça-feira, às 20 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
   

Brasília, 20 de dezembro de 2011.   
                        

                                                   MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                  Secretária de Comissão 

 
 
 

Reunião realizada em 20 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 20/12/2011, às 20 horas 

(Reiniciada às 20h10min e suspensa às 20h11min) 
(Reiniciada às 20h19min e suspensa às 20h26min) 

 
                                  Pautas nºs 30 e 31/2011 

 
 

REABERTURA 
 

 
Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 

(PMDB/PB).  
 
Em virtude da inexistência de acordo para deliberação das matérias 

constantes das pautas, o Presidente anunciou que suspenderia os trabalhos.  
 
Antes, cancelou a realização de reuniões extraordinárias, convocadas 

anteriormente, para o dia 21 de dezembro, quarta-feira, às 12 e 14 horas. 
 
E, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o dia 21 de 

dezembro, quarta-feira, às 14 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
   

Brasília, 20 de dezembro de 2011.   
 

                                                                               
MYRNA LOPES PEREIRA 

                                                    Secretária de Comissão 
 



 
 

Reunião realizada em 21 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 21/12/2011, às 14 horas 

(Reiniciada e suspensa às 15 horas) 
  
 

                                  Pautas nºs 30 e 31/2011 
 

REABERTURA 
 

 
Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 

(PMDB/PB).  
 
O Presidente informou que as Lideranças Partidárias com assento na CMO, 

estavam em processo de conversação, buscando entendimento em conjunto com 
o Relator-Geral do Orçamento para 2012, Deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP), 
para votação, ainda nesta tarde, do Relatório Final apresentado ao Projeto de 
Lei nº 28/2011-CN, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2012” - (Projeto de Lei Orçamentária para 2012). Em 
seguida, suspendeu a reunião.  

 
Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o mesmo 

dia, 21 de dezembro, quarta-feira, às 17 horas, no plenário 2 da Câmara dos 
Deputados. 

   
Brasília, 21 de dezembro de 2011.   
                          

                                                   MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                  Secretária de Comissão 

 
 

Reunião realizada em 21 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 21/12/2011, às 17 horas 

(Reiniciada e suspensa às 17h04min) 
  

                                     Pautas nºs 30 e 31/2011 
 

REABERTURA 
 

 
Os trabalhos foram reiniciados pelo Deputado Weliton Prado (PT/MG), no 

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



2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, e 
suspensos em seguida. 

 
Antes, o Presidente em exercício convocou a continuação da reunião 

extraordinária, para o mesmo dia, 21 de dezembro, quarta-feira, às 18 horas, no 
plenário 2 da Câmara dos Deputados. 

                                                     Brasília, 21 de dezembro de 2011.   
 

                          
                                                   MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                  Secretária de Comissão 

 
 

Reunião realizada em 21 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 21/12/2011, às 18 horas 

(Reiniciada às 19h02min e suspensa às 19h03min) 
 

                                  Pautas nºs 30 e 31/2011 
 

REABERTURA 
 

 
Os trabalhos foram reiniciados pelo Deputado Marçal Filho (PMDB/MS), no 

exercício da Presidência conforme dispõe o caput do art. 14 da Resolução n° 1, de 
2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, e 
suspensos em seguida. 

 
Antes, o Presidente em exercício convocou a continuação da reunião 

extraordinária, para o mesmo dia, 21 de dezembro, quarta-feira, às 20 horas, no 
plenário 2 da Câmara dos Deputados. 

  
Brasília, 21 de dezembro de 2011.   
                          

                                                   MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                  Secretária de Comissão 

 
 
 

Reunião realizada em 21 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 21/12/2011, às 20 horas 

(Reiniciada às 19h56min e suspensa às 20h01min) 
 

                                  Pautas nºs 30 e 31/2011 
 

REABERTURA 



 
 
Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 

(PMDB/PB).  
 
O Presidente informou que continua o processo de conversação, em busca 

de acordo para a questão dos aposentados, servidores do Judiciário e MPU, e 
demais pendências para votação do Relatório Final apresentado ao Projeto de 
Lei nº 28/2011-CN, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2012”. Esclareceu, que havendo acordo, pretende durante 
o dia de amanhã, 22 de dezembro, dar continuidade e concluir a votação do 
Projeto de Lei Orçamentária para 2012. Em seguida, suspendeu os trabalhos. 

 
Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o dia, 22 de 

dezembro, quinta-feira, às 9 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
 

Brasília, 21 de dezembro de 2011.   
 

                          
                                                   MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                  Secretária de Comissão 

 
 
 

Reunião realizada em 22 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 22/12/2011, às 9 horas 

(Reiniciada às 9h01min e suspensa às 9h03min) 
 

                                  Pautas nºs 30 e 31/2011 
 

REABERTURA 
 

 
Os trabalhos foram reiniciados pelo Deputado Dilceu Sperafico (PP/PR), no 

exercício da Presidência conforme dispõe o caput do art. 14 da Resolução n° 1, de 
2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, e 
suspensos em seguida. 

 
Antes, o Presidente em exercício convocou a continuação da reunião 

extraordinária, para o mesmo dia, 22 de dezembro, quinta-feira, às 10 horas, no 
plenário 2 da Câmara dos Deputados. 

   
Brasília, 22 de dezembro de 2011.   

 
                          

                                                   MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                  Secretária de Comissão 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunião realizada em 22 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 22/12/2011, às 10 horas 

(Reiniciada às 9h58min e suspensa às 13h11min) 
(Reiniciada às 13h26min e suspensa às 15h07min) 

 
                                  Pautas nºs 30 e 31/2011 

 
REABERTURA 

 
 
 

Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 
(PMDB/PB).  

 
                                     AVISO 

 
O Presidente informou que de acordo com estatística elaborada pela CMO, 

durante o ano de 2011, ocorreram 38 reuniões deliberativas, 7 reuniões de 
audiências públicas, foram recebidas solicitações de abertura de créditos 
adicionais encaminhadas através de 4 Medidas Provisórias, 54 Projetos de Lei do 
Congresso Nacional, bem como os Projetos de Lei das Diretrizes Orçamentárias, 
do Plano Plurianual 2012-2015 e do Orçamento da União para 2012, e, ainda, 45 
Avisos do Congresso Nacional referentes a obras com indícios de irregularidades 
graves apontados pelo Tribunal de Contas da União.  

 
EXPEDIENTE 

 
Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril 

de 2008, foi 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 foi encaminhada, pelo correio 
eletrônico, aos membros e Lideranças Partidárias nesta data. 

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA: 
 
1) OF. GSCFEC Nº 0043/2011, de 06 de dezembro, do Senador Clóvis Fecury, 
informando que em decisão de novembro de 2010, cujo acórdão só foi publicado 
em 19 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o 



dispositivo que permitiu o parcelamento, em dez prestações anuais, dos 
precatórios pendentes de pagamento até setembro de 2000 e dos resultantes de 
ações ajuizadas até dezembro de 1999. Diante do exposto, solicita informações 
sobre os precatórios que poderão ser pagos em 2012.  
2) OF. Nº 703/2011-SGM, de 08 de dezembro, da Secretária-Geral da Mesa do 
Senado Federal, Claudia Lyra Nascimento, comunicando que a Senadora Ivonete 
Dantas (PMDB/RN), suplente convocada  em virtude de licença para tratamento 
de saúde, do Senador Garibaldi Alves, assumiu, em 8 de dezembro de 2011, o 
exercício do mandato de Senadora da República.   
3) Of. COI n. 33/2011, de 8 de dezembro, do Coordenador do Comitê de Avaliação 
das Informações Sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves-
COI/CMO, Deputado Weliton Prado, encaminhando o Ofício nº 1.550/2011-PRESI, 
de 6/12/2011, à CMO, e destacando o aspecto positivo da consulta, que revela a 
disposição da Administração da Valec em manter a transparência nos processos 
de contratação de obras e serviços com recursos públicos. E esclarece, que 
entende não ser adequado o estabelecimento de procedimento excepcional para 
acompanhamento do processo de negociação entre a Valec e fornecedores 
privados para determinar os custos de dormentes, tendo em vista que o art. 125 
da Lei nº 12.465, de 2011 (LDO 2012), já disciplina a matéria no que diz respeito 
aos custos máximos de insumos que devem ser observados pela Administração 
na contratação de obras e serviços de engenharia. E como a consulta aborda 
tema que escapa à competência daquele Colegiado, nos termos do art. 24 da 
Resolução nº 1/2006-CN, submete o assunto ao conhecimento e deliberação do 
Presidente da CMO, para resposta diretamente ao interessado.      
4) OF. Nº 0249 GDWR, de 12 de dezembro de 2011, do Deputado Wellington 
Roberto (PR/PB), solicitando a correção das emendas de sua autoria, 
apresentadas ao Projeto de Lei nº 29/2011-CN (PPA 2012-2015). 
5) Ofício nº 090 GDRN/AL, de 15 de dezembro de 2011, do Deputado Ronaldo 
Nogueira (PTB/RS), encaminhando recomendação de atualização do Anexo V do 
Projeto de Lei nº 28/2011-CN. 
6) Ofício nº 295/GAB 284/2010-CD, de 16 de dezembro de 2011, do Coordenador 
do Comitê de Admissibilidade de Emendas – CAE, Deputado Danilo Forte 
(PMDB/CE), solicitando o encaminhamento de cópia da ata da Reunião Plenária 
desta Comissão, realizada no dia 15 de dezembro, em que ficou registrado o 
requerimento do Relator Setorial da Área Tematíca I – Infraestrutura, Senador 
Delcídio do Amaral, ao CAE, para nova análise, quanto à admissibilidade das 
Emendas nºs 71070014 e 50310001, objeto dos Destaques nºs. 96 e 9, 
respectivamente, apresentados ao seu Relatório. 
7) OFÍCIO Nº 00333/2011 – GSEOLI, de 16 de dezembro, do Senador Eunício 
Oliveira, solicitando que seja mantido o valor original da emenda nº 71070002, 
apresentada pela Bancada do Ceará. 
8) Ofício nº 243/2011, de 20 de dezembro, do Coordenador da Bancada do Ceará, 
Deputado Arnon Bezerra (PTB/CE), solicitando, para a proposta orçamentária de 
2012, uma emenda de Relator-Geral destinada à obra da BR-222, no Estado do 
Ceará.  
9) Ofício nº 244/2011, de 20 de dezembro, do Coordenador da Bancada do Ceará, 
Deputado Arnon Bezerra (PTB/CE), solicitando ao Relator-Geral do Orçamento 
para 2012, Deputado Arlindo Chinaglia, a inclusão do Projeto – Adequação de 
Travessia Urbana – no Município de Tianguá no Estado do Ceará, junto ao Projeto 
de Lei nº 28/2011-CN, Proposta Orçamentária para o Exercício de 2012. 



10) Ofício nº 652/2011, de 20 de dezembro, do Deputado João Dado (PDT/SP), 
encaminhando o Ofício nº 90/2011, do Promotor de Justiça Regional Ambiental, 
Eduardo Antônio Bittencourt Filho, do Ministério Público do Estado da Bahia, 
solicitando providencias relativas a Ferrovia Oeste-Leste, antes de qualquer 
decisão que implique na retomada das obras, em virtude das comunidades da 
Bacia do Rio São Francisco estarem sofrendo impactos advindos do 
empreendimento.  
11) Of. Pres. nº 643/11 - CDEIC, de 21 de dezembro, do Presidente da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, 
Deputado João Maia, solicitando a ampliação do valor final da emenda nº 
50150002, e redução das emendas nºs 50150001 e 50150006, apresentadas ao 
Projeto de Lei Orçamentária para 2012. 
 
- Expedientes encaminhados ao Deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP), 
Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária para 2012: 
1) Ofício nº 031/2011-Bancada/PE, de 15 de dezembro, dos Coordenadores da 
Bancada de Pernambuco, Deputados Carlos Eduardo Cadoca (PSC/PE) e Pedro 
Eugênio (PT/PE).  
2) Ofício nº 388/2011-GSRROL, de 15 de dezembro, do Senador Rodrigo 
Rollemberg (PSB/DF).  
3) Ofício nº 037/2011/CN/CBA, de 15 de dezembro, da Coordenadora da Bancada 
do Amapá, Deputada Dalva Figueiredo (PT/AP).  
4) Ofício nº 144/2011/GAB, de 16 de dezembro, do Líder do PTdoB, Deputado 
Lourival Mendes (PTdoB/MA), de ordem do Coordenador da Bancada do Estado 
do Maranhão, Deputado Sarney Filho.  

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA: 
 
1) Ofício nº 2.775/2011/GM/MTE, de 7 de dezembro, do Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego – Interino, Paulo Roberto dos Santos Pinto, solicitando 
alteração na modalidade de aplicação  de recursos referentes à ação 
Orçamentária, constante do Programa sob gestão daquele Ministério.   
2) GAPRE/EB 0023/2011, de 8 de dezembro, do Gerente do Escritório de Brasília 
da Petrobras, Sr. Fernando Paes de Carvalho, informando que o Sr. Glauco 
Colepicolo Legatti, Gerente Geral de Implementação e Empreendimentos para 
Renest (Refinaria Abreu e Lima), irá representar a Petrobras na Audiência Pública 
que será realizada pela CMO, no dia 12/12/2011.  
3) Ofício nº 1.561/2011-PRESI, de 9 de dezembro, do Diretor-Presidente da Valec, 
José Eduardo Sabóia Castello Branco, solicitando a inversão da ordem de 
exposição daquela empresa na reunião de Audiência Pública desta Comissão, 
para discutir os indícios de irregularidades graves apontados pelo Tribunal de 
Contas da União, em obras e serviços sob sua responsabilidade, marcada para o 
dia 12/12/2011.  
4) OFÍCIO nº 1.066/2011/SEINFRA/GS, de 12 de dezembro, do Secretário de 
Estado da Infraestrutura do Estado de Alagoas, Marco Antônio de Araújo Fireman, 
informando que o Termo de Apostilamento de Retenção Contratual referente ao 
Contrato nº 18/2010, foi apresentado ao Tribunal de Contas da União para 
chancela, bem como ao Ministério da Integração Nacional, de modo que esta 
cumprida a determinação contida no Acordão nº 3.146/2010 – TCU – Plenário, a 
possibilitar a assinatura de Termo de Compromisso entre o Estado de Alagoas e o 



citado Ministério para envio de recursos atinentes ao Trecho 3 do Canal Adutor do 
Sertão Alagoano, e  sua retirada do Anexo VI da LOA/2012. 
5) Ofício nº 654/2011-MP, de 13 de dezembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando  promover a 
adequação no Projeto de Lei nº 28/2011-CN, mediante a inclusão de previsão 
orçamentária para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 
Federal – FUNPRESP, conforme exposto na Nota Técnica nº 
606/CGDPS/SEAFI/SOF/MP, de 12 de dezembro de 2011, elaborada pela 
Secretaria de Orçamento Federal,  em virtude  da ocorrência de omissão de 
ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária de 2012.  
6) Ofício nº 655/2011-MP, de 13 de dezembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando  promover a 
adequação no Projeto de Lei nº 28/2011-CN, conforme exposto na Nota Técnica 
nº 101/DEPES/SOF/MP, de 12 de dezembro de 2011, elaborada pela Secretaria 
de Orçamento Federal, que trata do assunto, em virtude  da ocorrência de 
omissão de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária de 2012.  
7) Ofício nº 656/2011-MP, de 13 de dezembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando  promover a 
adequação no Projeto de Lei nº 28/2011-CN, conforme exposto na Nota Técnica 
nº 73/DESOC/SOF/MP, de 6 de dezembro de 2011, elaborada pela Secretaria de 
Orçamento Federal, que trata do assunto, em virtude  da ocorrência de omissão 
de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária de 2012, no âmbito das 
despesas do Ministério da Educação.  
8) Ofício nº 657/2011-MP, de 13 de dezembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando  promover a 
adequação no Projeto de Lei nº 28/2011-CN, conforme exposto na Nota Técnica 
nº 105/DECON/SOF/MP, de 5 de dezembro de 2011, elaborada pela Secretaria de 
Orçamento Federal, que trata do assunto, em virtude  da ocorrência de omissão 
de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária de 2012, no âmbito das 
despesas de Operações Oficiais de Crédito. 
9) Ofício nº 658/2011-MP, de 13 de dezembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando  promover a 
adequação no Projeto de Lei nº 28/2011-CN, conforme exposto na Nota Técnica 
nº 74/DESOC/SOF/MP, de 5 de dezembro de 2011, elaborada pela Secretaria de 
Orçamento Federal, que trata do assunto, em virtude  da ocorrência de omissão 
de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária de 2012, no âmbito dos 
Ministérios da Educação e da Cultura.  
10) Ofício nº 8.610/R, de 13 de dezembro de 2011, do Relator, Ministro Luiz Fux, 
do Supremo Tribunal Federal, comunicando que foi proferido despacho/decisão 
referente ao Mandado de Segurança nº 30896, e envia cópia da decisão.  
11) OFÍCIO N. 47/2011-FORUM, de 14 de dezembro, do Presidente do Fórum 
Nacional de Advocacia Pública Federal, Allan Titonelli Nunes, solicitando reajuste 
salarial para aquela Advocacia - simetria com os Magistrados e membros do 
Ministério Público. 
12) Ofício nº 661/2011-MP, de 14 de dezembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando  promover a 
adequação no Projeto de Lei nº 28/2011-CN, conforme exposto na Nota Técnica 
nº 102/DEPES/SOF/MP, de 13 de dezembro de 2011, elaborada pela Secretaria 
de Orçamento Federal, que trata do assunto, em virtude da ocorrência de omissão 
de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária de 2012, no âmbito das 
despesas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.  



13) Aviso 128/2011-BCB, de 15 de dezembro, do Presidente do Banco Central do 
Brasil, Alexandre Antonio Tombini, encaminhando relatório daquele Banco sobre o 
cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, 
evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados 
demonstrados nos balanços, tendo em vista o cancelamento de reunião conjunta 
entre esta Comissão e outras Comissões do Congresso Nacional.  
14) Expediente de 15 de dezembro de 2011, do Assessor Especial do Governador 
de Porto Velho, Lindomar Barbosa Alves, encaminhando expediente onde requer 
que não seja incluído o empreendimento das obras de esgotamento sanitário de 
Porto Velho, no quadro-bloqueio da PLOA/2012.    
15) Ofício nº 1.560/2011-SE/MEC, de 16 de dezembro, do Secretário Executivo do 
Ministério da Educação, José Henrique Paim Fernandes, solicitando 
remanejamento de ação orçamentária. 
16) Ofício nº 666/2011-MP, de 19 de dezembro, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando  promover a 
adequação no Projeto de Lei nº 28/2011-CN, conforme exposto na Nota Técnica 
nº 112/DECON/SOF/MP, de 16 de dezembro de 2011, elaborada pela Secretaria 
de Orçamento Federal, que trata do assunto, em virtude da ocorrência de omissão 
de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária de 2012, para atendimento de 
despesas com a implantação do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do 
Setor Público Brasileiro, no âmbito do Ministério da Fazenda.  
17) OFÍCIO/DIGES/PRESI N. 147, de 19 de dezembro de 2011, do Presidente do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Desembargador Federal Olindo Menezes, 
solicitando recompor o valor, inicialmente previsto, destinado à construção do 
edifício-sede daquele Tribunal. 
18) Ofício nº 635/MI, de 20 de dezembro de 2011, do Ministro de Estado da 
Integração Nacional,  Fernando Bezerra Coelho, solicitando adequações ao 
Projeto de Lei nº 28/2011-CN – Proposta Orçamentária para 2012, 
especificamente em relação ao substitutivo aprovado pela Área Temática III – 
Integração Nacional e Meio Ambiente. 
 
- Expedientes encaminhados ao Deputado Weliton Prado, Coordenador do 
Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios 
de Irregularidades Graves – COI: 
1) Ofício nº 1.068/2011-SEINFRA-GS, de 12 de dezembro, do Secretário de 
Estado da Infraestrutura do Estado de Alagoas, Marco Antônio de Araújo Fireman. 
2) Expediente de 15 de dezembro de 2011, do Assessor Especial do Governador 
de Porto Velho, Lindomar Barbosa Alves. 
 
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, 
Ministro Benjamin Zymler, ao Presidente da CMO:  
 
Aviso Seses de 30 de novembro: 
1) Aviso n° 1.751/2011 (Acórdão nº 3.126/2011): Obras de construção da ponte 
sobre o Rio Jari, no Município de Laranjal do Jari/AP. 
 
Avisos Seses de 7 de dezembro: 
1) Aviso n° 1.797/2011 (Acórdão nº 3.276/2011): Obra de execução do sistema de 
esgotamento sanitário de Jauru/MT. 



2) Aviso n° 1.798/2011 (Acórdão nº 3.277/2011): Obras de ampliação e 
adequação do sistema de abastecimento de água realizada no Município de Alto 
Paraguai/MT. 
3) Aviso n° 1.800/2011 (Acórdão nº 3.278/2011): Obra de drenagem para o 
controle da malária no município de Plácido de Castro/AC. 
4) Aviso n° 1.801/2011 (Acórdão nº 3.279/2011): Obras de implantação e de 
pavimentação da rodovia BR-448/RS, no trecho entre o entroncamento com as 
rodovias BR-116 e RS-118 (localidade de Sapucaia do Sul) e o entroncamento 
com a rodovia BR-290 (em Porto Alegre). 
5) Aviso n° 1.802/2011 (Acórdão nº 3.280/2011): Obra de construção do Campus 
Integrado do Instituto Nacional do Cancêr, na cidade do Rio de Janeiro – RJ. 
6) Aviso n° 1.813/2011 (Acórdão nº 3.240/2011): Obras de construção  de 
unidades habitacionais em Fortaleza/CE. 
7) Aviso n° 1.827/2011 (Acórdão nº 3.252/2011): Avaliar a previsão de receitas 
contida na Proposta Orçamentária da União para o exercício de 2012. 
8) Aviso n° 1.840/2011 (Acórdão nº 3.300/2011): Aquisição de trens para as linhas 
eletrificadas dos trechos Recife-Coqueiral-Jaboatão, Coqueiral-Camaragibe 
(Timbi), Recife-Cajueiro Seco, e de recuperação da via férrea no trecho Cajueiro 
Seco-Cabo de Santo Agostinho. 
9) Aviso n° 1.841/2011 (Acórdão nº 3.282/2011): Construção das plataformas 
petrolíferas semi-submersíveis P-51 e P-52, a conversão de dois navios 
petroleiros nas plataformas P-50 e P-54, do tipo FPSO, e a adaptação da 
plataforma P-47, do tipo FSO em FPSO, todas destinadas à exploração de 
petróleo na Bacia de Campos.  
10) Aviso n° 1.843/2011 (Acórdão nº 3.301/2011): Obras da Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste (Fiol), sub-trecho compreendido entre Caetité e Barreiras 
no estado da Bahia. 
11) Aviso n° 1.877/2011 (Acórdão nº 3.272/2011): Obras de implantação do 
terminal marítimo de passageiros no Porto de Natal/RN, bem como nas 
intervenções necessárias para a ampliação do cais, adaptação do armazém 
frigorífico e adaptação do galpão para o terminal marítimo de passageiros.  
12) Aviso n° 1.885/2011 (Acórdão nº 3.273/2011): Obras de construção do 
terminal marítimo de passageiros do Porto de Mucuripe, em Fortaleza/CE. 
13) Aviso n° 1.925/2011 (Acórdão nº 3.281/2011): Obras de construção da UHE 
de São Domingos e rede de transmissão associada, no Estado de Mato Grosso do 
Sul. 
14) Aviso n° 1.930/2011 (Acórdão nº 3.285/2011): Obras da BR-440/MG, em Juiz 
de Fora - MG. 
15) Aviso n° 1.932/2011 (Acórdão nº 3.260/2011): Programa de  restauração, 
manutenção e conservação de rodovias CREMA  – 2ª etapa. 
16) Aviso n° 1.935/2011 (Acórdão nº 3.261/2011): Acompanhamento da 
arrecadação das receitas primárias da União durante o primeiro semestre do 
exercício de 2011. 
17) Aviso n° 1.936/2011 (Acórdão nº 3.248/2011): Obras complementares de 
duplicação e adequação do Contorno Norte de Maringá/PR, na BR-376/PR. 
18) Aviso n° 1.937/2011 (Acórdão nº 3.239/2011): Obras de construção da 
Barragem do Rio Arraias, em Tocantins. 
19) Aviso n° 1.939/2011 (Acórdão nº 3.293/2011): Obras de construção da ponte 
sobre o Canal das Laranjeiras, na BR-101/SC, no Município de Laguna/SC, e para 
a duplicação e restauração dos acessos à referida ponte. 
 



Aviso GP/TCU, de 9 de dezembro: 
1) Aviso n° 1.755/2011: Informando que foram indicados como representantes do 
TCU os Secretários de Fiscalização de Obras – Secob-2, 3 e 4, respectivamente, 
Liliane Galvão Colares (Secretária-Substituta), Eduardo Nery Machado Filho e 
Juliana Pontes Monteiro de Carvalho, para participarem de reunião de audiência 
pública sobre obras e serviços com indícios de irregularidades graves do PLOA 
2012, a realizar-se no próximo dia 12, na CMO.  
2) Aviso n° 1.760/2011 (Acordão nº 3.121/2011): Obras de duplicação e 
restauração com melhoramento na Rodovia BR-101/BA – Divisa SE/BA – 
Entroncamento BR-324/BA. 
 
Aviso GP/TCU, de 15 de dezembro: 
1) Aviso n° 1.793/2011 (Acordão nº 3.108/2011): Avaliar a conformidade da 
inscrição dos valores relativos a restos a pagar não processados (RPNP) às 
disposições legais. 

 
                             ORDEM DO DIA 

 
REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA 

 
– Requerimento para inclusão na pauta do Relatório, com emendas, do Comitê 
de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de 
Irregularidades Graves - COI apresentado ao Aviso nº 12/2011-CN.  

Autor: Deputado Weliton Prado (PT/MG). 
Resultado: aprovado por unanimidade. 

 
                                                        EXTRAPAUTA 
 

 - Apreciação do Relatório, com emendas, apresentado ao Aviso nº 12/2011-
CN, que “Encaminha, em cumprimento ao disposto no art. 99, § 6º, da Lei nº 
12.309, de 09 de agosto de 2010 (LDO 2011), o relatório contendo a atualização 
das informações enviadas ao Congresso Nacional por meio do Aviso nº 2.018 - 
Seses/TCU, de 09 de novembro de 2010, relativas às obras com indícios de 
irregularidades graves” 

Relator: Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 
Indícios de Irregularidades Graves – COI. 
Coordenador do COI: Deputado Weliton Prado. 

           Foram apresentadas 11 emendas ao Relatório. 
 Voto: pela rejeição das emendas apresentadas e arquivamento da matéria. 

 
Resultado: ausente o Coordenador do COI, foi convidada a Deputada Gorete 
Pereira (PR/CE), como membro do COI, para apresentar o Relatório. O Relatório 
foi apresentado, a discussão foi iniciada e encerrada, assim como o prazo para 
apresentação de destaques. O Coordenador do COI, Deputado Weliton Prado 
(PT/MG), chegou ainda durante a discussão da matéria. Foram apresentados 11 
destaques. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade, ressalvados 
os destaques. 

- Apreciação dos 11 destaques 
 



1) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de 
voto do Coordenador do COI: 
Resultado: aprovada por unanimidade. 
  
2) Destaques com voto do Coordenador do COI  pela APROVAÇÃO 
INTEGRAL: 
1, do Deputado João Dado, à emenda 01/2011, do mesmo autor.  
6, do Deputado João Dado, à emenda 06/2011, do mesmo autor.  
Resultado: em votação em globo, os destaques foram aprovados por 
unanimidade. 
 
3) Destaques com voto do Coordenador do COI pela REJEIÇÃO: 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11. 
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. 
 

REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA 
 
– Requerimento para inclusão na pauta do Relatório nº 1, com emendas, do 
Comitê de Avaliação das Informações  sobre Obras e Serviços com Indícios de 
Irregularidades Graves - COI para atualização do Anexo VI do Projeto de Lei nº 
28/2011-CN (PLOA 2012).  

Autor: Deputado Weliton Prado (PT/MG). 
Resultado: aprovado por unanimidade. 

 
EXTRAPAUTA 

 
- Relatório nº 1, com emendas, do Comitê de Avaliação das Informações  sobre 
Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves - COI para atualização 
do Anexo VI do Projeto de Lei nº 28/2011-CN (PLOA 2012).  

Relator: Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 
Indícios de Irregularidades Graves – COI. 

Coordenador do COI: Deputado Weliton Prado (PT/MG). 
Foram apresentadas 2 emendas ao Relatório. 
Voto: pela rejeição das emendas apresentadas e pela aprovação do Anexo 

II, contendo a atualização do Anexo VI do PLOA 2012.  
 
Resultado: o Relatório, com emendas, foi apresentado, a discussão foi iniciada e 
encerrada, assim como o prazo para apresentação de destaques. Foram 
apresentados 2 destaques. Anunciado o resultado da votação na representação 
da Câmara dos Deputados, o Deputado Rogério Marinho (PSDB/RN) pediu 
verificação de votação, com apoiamento dos Deputados Claudio Cajado 
(DEM/BA), Efraim Filho (DEM/PB) e Giroto (PR/MS), conforme dispõe o art. 136 
da Resolução nº 1/2006, alterada pela de nº 3/2008, ambas do Congresso 
Nacional. O Presidente designou o Senador Acir Gurgacz (PDT/RO) para fazer a 
chamada nominal dos representantes da Câmara dos Deputados. O Presidente 
proclamou o resultado da votação nominal: votos SIM: 17; votos NÃO: 8; total de 
votantes: 25. Em seguida, o Presidente informou que o Relatório havia sido 
aprovado na representação da Câmara dos Deputados, com votos contrários dos 
Deputados Rogério Marinho, Claudio Cajado, Efraim Filho, Giroto, Wellington 



Roberto, Rubens Bueno, Alfredo Kaefer e Vaz de Lima, ressalvados os destaques. 
Em votação na representação do Senado Federal, o Relatório foi aprovado por 
unanimidade, ressalvados os destaques.  

 
- Apreciação dos 2 destaques: 

 
1) Destaque  1, do Deputado Rogério Marinho, destaque para recomposição do 
PDL. 
Voto do Coordenador do COI: pela REJEIÇÃO. 
Resultado: em votação, o destaque foi rejeitado, com votos contrários dos 
Deputados Vaz de Lima (PSDB/SP), Rogério Marinho (PSDB/RN), Claudio Cajado 
(DEM/BA) e Wellington Roberto (PR/PB). Não foi apreciado na representação do 
Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento 
Comum. 
 
2) Destaque  2, do Deputado João Dado, à Emenda nº 1, do mesmo autor. 
Voto do Coordenador do COI: pela REJEIÇÃO. 
Resultado: em votação, o destaque foi rejeitado, com votos contrários dos 
Deputados Ademir Camilo (PDT/MG), João Dado (PDT/SP), Vaz de Lima 
(PSDB/SP), Rogério Marinho (PSDB/RN) e Claudio Cajado (DEM/BA). Não foi 
apreciado na representação do Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º 
do art. 43 do Regimento Comum. 
 

 
REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA 

 
– Requerimento para inclusão na pauta do Relatório do Comitê de Admissibilidade 
de Emendas - CAE, quanto ao exame de admissibilidade das emendas da 
Relatoria-Geral apresentadas ao Projeto de Lei nº 28/2011-CN – Projeto de Lei 
Orçamentária para 2012.  

Autor: Deputado Danilo Forte (PMDB/CE). 
Resultado: aprovado por unanimidade. 

 
                                                  EXTRAPAUTA 
 

- Relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas - CAE, quanto ao exame de 
admissibilidade das emendas da Relatoria-Geral apresentadas ao Projeto de 
Lei nº 28/2011-CN – Projeto de Lei Orçamentária para 2012.  

Relator: Comitê de Admissibilidade de Emendas – CAE. 
Coordenador do CAE: Deputado Danilo Forte (PMDB/CE). 
Voto: propõe que sejam consideradas admitidas todas as emendas 

apresentadas pela Relatoria Geral ao PLOA/2012, assim como as emendas 
encaminhadas pelo Relator Setorial da Área Temática da Infraestrutura de nº 
50310001, de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, e de nº 
71070014, de autoria da Bancada Estadual do Ceará. 
 
Resultado: aprovado por unanimidade. 
 
 

REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA 
 



– Requerimento para inclusão na pauta do Relatório Final apresentado ao Projeto 
de Lei nº 28/2011-CN (PLOA 2012).  

Autor: Deputado Arlindo Chinaglia. 
Resultado: aprovado por unanimidade. 

 
 

EXTRAPAUTA 
 

 - Apreciação do Relatório Final apresentado ao Projeto de Lei nº 28/2011-CN, 
que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 
2012”. (Projeto de Lei Orçamentária para 2012). 

Relator-Geral: Deputado Arlindo Chinaglia. 
Foram apresentadas 9.465 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Substitutivo apresentado.   

Resultado: o Relatório Final e as Erratas nºs 1 e 2 foram apresentados. A 
discussão foi iniciada e encerrada, assim como o prazo para apresentação de 
destaques. Foram apresentados 303 destaques, cuja apreciação foi adiada. 

 
 

REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA 
 
– Requerimento para inclusão na pauta da Proposta de Alteração nº 1/2011 do 
Relatório Preliminar apresentado ao Projeto de Lei nº 28/2011-CN (PLOA 2012), 
aprovado em 10/11/2011, de acordo com o disposto no art. 214, parágrafo único, 
inciso III, do Regimento Interno do Senado Federal.   
Resultado: aprovado por unanimidade. 

 
EXTRAPAUTA 

 
- Apreciação da Proposta de Alteração nº 1/20011 ao Relatório Preliminar 
apresentado ao Projeto de Lei nº 28/2011-CN (PLOA 2012), aprovado em 
10/11/2011.  
 

1. SEÇÃO V – DAS EMENDAS DE RELATOR 
Inclua-se novo item, com a seguinte redação: 

 

“17.1.12. possibilitar o acréscimo de recursos à funcional-programática 
26.782.2075.12JP.0035 – APOIO À CONSTRUÇÃO DO RODOANEL – TRECHO 
NORTE – NO ESTADO DE SÃO PAULO – NO ESTADO DE SÃO PAULO”  

Autor: Deputado Arlindo Chinaglia. 
Resultado: aprovado por unanimidade. 
 
 

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS               
O Presidente informou que o Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária 

para 2012, Deputado Arlindo Chinaglia, iria elaborar o Adendo e oferecer parecer 
aos destaques apresentados, e suspendeu os trabalhos. 

 



Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária, para o mesmo 
dia, 22 de dezembro, quinta-feira, às 16h37min, no plenário 2 da Câmara dos 
Deputados. 

 
Brasília, 22 de dezembro de 2011.   
 
                          

                                                   MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                  Secretária de Comissão 

Reunião realizada em 22 de dezembro de 2011 (Extraordinária) 
 

Continuação da 13ª Reunião Extraordinária  
convocada para 22/12/2011, às 16h37min 

(Reiniciada às 19h17min e encerrada às 20h33min) 
 

                                  Pautas nºs 30 e 31/2011 
 
 

REABERTURA 
 
 
 

Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 
(PMDB/PB).  

 
                                         AVISO 

O Presidente homenageou à Secretária da CMO, Sra. Myrna Lopes Pereira, 
pelo seu honrado e brilhante trabalho prestado durante anos nesta Comissão, e 
lamentou o seu futuro afastamento em virtude de sua aposentadoria.     

 
 

                                   ORDEM DO DIA 
                                            
                                             EXTRAPAUTA 
 

 - Apreciação do Relatório Final apresentado ao Projeto de Lei nº 28/2011-CN, 
que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 
2012”. (Projeto de Lei Orçamentária para 2012). 

Relator-Geral: Deputado Arlindo Chinaglia. 
Foram apresentadas 9.465 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Substitutivo apresentado.   

Resultado: o Relator-Geral apresentou Adendo. Em votação, o Relatório Final, as 
Erratas nºs 1 e 2, e o Adendo foram aprovados por unanimidade, ressalvados os 
destaques.  
            

- Apreciação dos 303 destaques: 
 

1) Destaques para votação em separado: 



110, 124, 220, 221, 230, 231, 245, 246, 260, 281 e 296.   
 
2) Proposta do Presidente para votação em globo dos destaques, por tipo de 
voto do Relator-Geral, ressalvados os solicitados para votação separadamente: 
Resultado: aprovada por unanimidade. 

 
3) Destaques com voto do Relator-Geral pela REJEIÇÃO, ressalvados os 
solicitados para votação em separado: 
1 a 109, 111 a 123, 125 a 219, 222 a 229, 232 a 244, 247 a 259, 261 a 280, 282 a 
295, 297 a 303. 
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. 

 
4) Destaques para votação em separado com voto do Relator-Geral pela 
APROVAÇÃO: 
110, do Deputado Danilo Forte, à Emenda 71070010, da Bancada do Ceará, R$ 
10.000.000,00   
281, do Deputado Danilo Forte, à Emenda 71070018, da Bancada do Ceará, R$ 
5.000.000,00 
246, do Deputado Ademir Camilo, à Emenda 71140005, da Bancada de Minas 
Gerais, R$ 5.000.000,00  
260, do Deputado Wellington Roberto, à Emenda 71160009, da Bancada da 
Paraíba, R$ 10.000.000,00  
124, do Deputado Wellington Roberto, à Emenda 71160008, da Bancada da 
Paraíba, R$ 5.000.000,00  
296, do Deputado João Magalhães, à Emenda 71140018, da Bancada de Minas 
Gerais, R$ 15.000.000,00 
- Fonte para atendimento dos destaques: corte de R$ 50.000.000,00, no 
sequencial 5453. 
Resultado: em votação em globo, os destaques foram aprovados por 
unanimidade. 

 
5) Destaques para votação em separado com voto do Relator-Geral pela 
REJEIÇÃO: 
 
5.1) Destaques 220 e 221: 
220, do Deputado Efraim Filho, à emenda 24490042, do mesmo autor. 
221, do Deputado Efraim Filho, à emenda 24490043, do mesmo autor. 
Voto do Relator-Geral: pela REJEIÇÃO.  
Resultado: em votação, os destaques foram rejeitados, com voto contrário dos 
Deputados Efraim Filho (DEM/PB), Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE), Vaz 
de Lima (PSDB/SP) e João Dado (PDT/SP). Não foram apreciados na 
representação do Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º do art. 43 do 
Regimento Comum. 
 
5.2) Destaques 230 e 231: 
230, do Deputado Rogério Marinho, à emenda 34090022, do Deputado Marçal 
Filho. 
231, do Deputado Rogério Marinho, à emenda 21830030, do Deputado Duarte 
Nogueira. 



Voto do Relator-Geral: pela REJEIÇÃO.  
Resultado: em votação, os destaques foram rejeitados, com voto contrário dos 
Deputados Efraim Filho (DEM/PB), Vaz de Lima (PSDB/SP) e Raimundo Gomes 
de Matos (PSDB/CE). Não foram apreciados na representação do Senado 
Federal, conforme o estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 
 
6) Destaque para votação em separado PREJUDICADO: 
245, do Deputado Ademir Camilo, à emenda 71140018, da Bancada de Minas 
Gerais. 
Resultado: prejudicado, em virtude do atendimento através do destaque nº 296. 

 
Em virtude da inexistência de acordo do Colegiado de Representantes das 

Lideranças Partidárias com assento na Comissão, para deliberação das matérias 
constantes da Pauta nº 30/2011, deixaram de ser apreciadas as matérias abaixo 
relacionadas: 
 

Pauta nº 30/2011 
 
1 - Relatório apresentado ao Aviso nº 11/2011-CN, que “Encaminha cópia do 
Acórdão nº 1141, de 2011 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto 
que o fundamentam, relativo a levantamento de auditoria nas obras de 
Macrodrenagem do Canal do Congo, serviços de drenagem do canal e 
pavimentação de diversas ruas em Vila Velha/ES (TC 002.604/2011-6)”. 

Relator: Senador Jayme Campos. 
  Voto: pelo arquivamento da matéria. 
 
2 - Requerimento nº 16/2011-CMO que “Requer a constituição de Grupo de 
Trabalho para promover o aprimoramento ao ciclo das operações de repasse da 
Caixa Econômica Federal, visando a eficácia e a efetividade da execução do 
objeto contratual pelo mandatário, assim como a celeridade na liberação financeira 
dos contratados”.   

Autor: Deputado Efraim Filho. 
 
3 - Requerimento nº 17/2011-CMO que “Requer a constituição de Grupo de 
Trabalho para, em caráter preventivo, acompanhar e fiscalizar o planejamento, a 
execução e o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos pelos órgãos 
e entidades da Administração Pública Federal com vistas à execução do “Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional”. 
         Autores: Deputados Danilo Forte, Benjamin Maranhão e  Wellington Roberto. 
 
4 – Requerimento n° 23/2011-CMO, que “Solicita seja convidado o Presidente da 
Petrobrás, Sr. José Sergio Gabrielli de Azevedo, para prestar esclarecimentos 
sobre os aportes financeiros referentes à construção da Refinaria Abreu e Lima, 
em Recife – PE, decorrentes de contrato firmado entre a Petróleo Brasileiro S/A – 
Petrobras e a Petróleos de Venezuela S/A- PDVSA”.   

Autor: Deputado Claudio Cajado. 
 
5 – Requerimento n° 24/2011-CMO, que “Requer a constituição de Grupo de 
Trabalho, junto ao Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle de Execução 



Orçamentária - CFIS da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização - CMO, para acompanhamento, avaliação e fiscalização da 
execução, física, orçamentária e financeira de ações relativas à Ferrovia 
Transnordestina”.      

Autor: Deputado Raimundo Gomes de Matos. 
 

6 – Requerimento n° 25/2011-CMO, que “Requer a realização de Audiência 
Pública para debater a atual crise econômica internacional e os reflexos na 
economia nacional e nos orçamentos, com a presença, do Excelentíssimo Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda Guido Mantega”.    

Autor: Senador Vital do Rêgo. 
 
7 – Requerimento n° 26/2011-CMO, que “Requer a realização de Audiência 
Pública para debater a implantação do Sistema de Pouso por Instrumento - 
Categoria 3, com a presença do Ministro de Estado da Defesa, da Ministra de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Presidente da 
Infraero”.(Ministro da Defesa, Senhor Celso Amorim; Ministra do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Senhora Miriam Aparecida Belchior e o Presidente da 
Infraero, Senhor Gustavo do Vale).   

Autor: Deputado Marçal Filho. 
 

8 – Requerimento n° 27/2011-CMO, que “Requer a realização de audiência 
pública conjunta da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, da Comissão de Legislação Participativa para discutir o tema 
"Agenda do movimento de mulheres para o próximo ciclo orçamentário". 

Autora: Deputada Luciana Santos.  
 

9 – Requerimento n° 29/2011-CMO, que “Requer a realização de Audiência 
Pública para debater questões relativas à Superintendência de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste – Sudeco – ao Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste- FCO -, e ao projeto de criação do Banco de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste, com a presença do Ministro de Estado da Integração Nacional, do 
Superintendente da Sudeco e do Presidente do Banco do Brasil S.A.” 

Autor: Deputado Marçal Filho. 
 

10 – Requerimento n° 30/2011-CMO, que “Requer a realização de Audiência 
Pública para debater a denúncia do Jornal O Estado de São Paulo contida na 
matéria “Governo paga por projeto fantasma para a Copa”, com a presença do 
Ministro de Estado do Esporte e do Presidente da Autoridade Pública Olímpica”. 

Autor: Deputado Marçal Filho. 
 

11 – Requerimento n° 31/2011-CMO, que “Requer a realização de Audiência 
Pública para apresentação do Plano Brasil Sem Miséria, com a presença da 
Ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome”. 

Autor: Deputado Marçal Filho. 
 

12 – Requerimento n° 33/2011-CMO, que “Solicita do Senhor Ministro de Estado 
de Minas e Energia informações sobre os aportes financeiros referentes à 
construção da Refinaria Abreu e Lima, em Recife – PE, decorrentes de contrato 



firmado entre a Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras e a Petróleos de Venezuela 
S/A – PDVSA”.     

Autor: Deputado Claudio Cajado. 
 

13 – Relatório apresentado ao Ofício nº 35/2010-CN, que “Encaminha ao 
Congresso Nacional o Relatório de Gestão do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO), referente ao exercício de 2009”. 

Relator: Deputado Heuler Cruvinel. 
  Voto: pelo arquivamento da matéria. 
 
14 – Relatório apresentado ao Ofício nº 12/2011-CN, que “Encaminha ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 7.827, de 
27.09.1989, o Relatório de Gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste (FCO), referente ao 1º semestre de 2010”. 

Relator: Deputado Heuler Cruvinel. 
  Voto: pelo arquivamento da matéria. 
 
15 - Relatório apresentado à Mensagem nº 93/2011-CN, que “Encaminha nos 
termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao quarto bimestre de 2011. 

Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

 
 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS               
 
Concluída a apreciação do Relatório Final apresentado ao Projeto de Lei nº 

28/2011-CN, Proposta Orçamentária para 2012, o Presidente encerrou os 
trabalhos.  

 
 Brasília, 22 de dezembro de 2011.   
 
                          

                                                   MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                  Secretária de Comissão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


