
 CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
 
 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Muito boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
Sras Senadoras e Srs. Senadores. 
 Havendo número regimental, com a proteção de Deus, declaro abertos os nossos trabalhos. 
 Declaro ainda iniciada a 1ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, destinada à apreciação de matérias constantes da Pauta nº 01, de 2011. 
 Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalhos, aqui atrás. Reitero a 
informação: o avulso das matérias da pauta desta sessão encontra-se na mesa de trabalhos. 
 Há quorum para deliberarão nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
 Havendo a concordância do Plenário, proponho seja dispensada a leitura das atas por terem sido 
distribuídas antecipadamente. 
 Não havendo discussão e, conforme estabelecido na alínea “f” do art. 8 do Regimento Interno da 
Comissão, coloco em votação as atas das seguintes reuniões: 10ª reunião extraordinária, realizada nos dias 7 a 
9, 13 a 15 e 20 a 22 de dezembro de 2010; reunião de instalação e eleição da mesa diretora do Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, realizada em 29/03/2011. 
 As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados. 
 Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovadas. 
 As atas estão em votação na representação do Senado Federal. 
 Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovadas. 
 Expediente. 
 Conforme decidido na 4ª reunião extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, fica dispensada a 
leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião. 
 

EXPEDIENTE 

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA: 

1) Ata da Reunião da Bancada do Estado da Bahia, em 16 de fevereiro de 2011, informando que foi eleito como 
Coordenador daquela Bancada o Deputado Nelson Pellegrino e como Subcoordenador o Deputado Cláudio 
Cajado. 
2) Ofício nº 0547/2011-GP, de 14 de março, do Deputado Gonzaga Patriota (PSB/PE), consultando sobre a 
possibilidade de apresentação de emenda ao Orçamento Geral da União, visando atender pleito do Lions Clube 
de Cabrobó-PE.   
3) OF. N º 166/2011 – SGM, de 21 de março, da Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal, Claudia Lyra 
Nascimento, comunicando os nomes dos Senadores que foram designados  para membros desta Comissão.  
4) Ata da reunião da Bancada Federal do Acre e representantes de entidades do poder público do estado, 
realizada em 16 de fevereiro de 2011, informando a eleição do Senador Aníbal Diniz (PT/AC) como  
Coordenador e do Deputado Gladson Cameli (PP/AC) para Vice-Coordenador daquela Bancada. 
 
- Expedientes solicitando alteração em emendas apresentadas ao PLN 59/2010-CN (PLOA para 2011): 

1) Ofício nº 003/2010 – BANCMS, de 28 de dezembro de 2010, do Coordenador da Bancada do Mato Grosso do 
Sul, Senador Delcídio Amaral, solicitando alteração da Emenda nº 71130016, daquela Bancada.  
2) OF. GSVG Nº 063/2011, de 21 de fevereiro de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando alteração 
da Emenda individual nº 34970001, de sua autoria.  
3) OFÍCIO Nº 0056/2011-Gab./VPR, de 30 de março, do Vice-Presidente da República, ex-Deputado Michel 
Temer, solicitando retificação do beneficiário da Emenda parlamentar nº 1944.0007, de sua autoria, tendo em 
vista a ocorrência de erro técnico na elaboração da mesma.  
 
- Expedientes indicando membros para composição dos Comitês Permanentes conforme estabelece o 
art. 18 § 1° da Resolução 1/2006-CN: 
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1) Ofício n° 77/11-GLPSDB, recebido em 31 de março, do Líder do PSDB, Senador Alvaro Dias, indicando o 
Senador Cyro Miranda  (PSDB/GO). 
2) Ofício n° 0028/2011 GDVP, de 31 de março, do Deputado Vitor Paulo, Líder do PRB, indicando o Deputado 
Jorge Pinheiro (PRB/GO). 
3) Ofício n° 044/2011 – GLDBAG, de 4 de abril, do Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, Senador 
Humberto Costa, indicando os Senadores Walter Pinheiro (PT/BA) para coordenador, Magno Malta (PR/ES), Acir 
Gurgacz (PDT/RO) e a Senadora Lídice da Mata (PSB/BA).   
4) Of. n° 179/2011 - LPR, de 5 de abril, do Deputado Lincoln Portela, Líder do Partido da República, indicando o 
Deputado Giroto (PR/MS) e a Deputada Gorete Pereira (PR/CE).  
 
- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação, Fiscalização e Controle 
da Execução Orçamentária (CFIS): 
 
1) Ofício N. 89/11, de 30 de março, do Deputado Osmar Junior, Líder do PCdoB, indicando a Deputada Luciana 
Santos (PCdoB/PE).  
 
- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação das Informações sobre 
Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI): 
 
1) Ofício n° 091/11/LIDPV, de 4 de abril, do Deputado Sarney Filho, Líder do Bloco PV/PPS, indicando o 
Deputado Rubens Bueno (PPS/PR).  
2) Of. N° 203, de 5 de abril de 2011, do Deputado Nelson Meurer, Líder do PP, indicando o Deputado Roberto 
Teixeira (PP/PE).  
3) Ofício Ind. 323-11/PDT, de 5 de abril, do Deputado Giovanni Queiroz, Líder do PDT, indicando o Deputado 
João Dado (PDT/SP). 
4) OF. N° 035/11-GLDEM, de 5 de abril, do Senador Demóstenes Torres,  Líder do Democratas, indicando o 
Senador Jayme Campos (DEM/MT).  
 
- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Exame da Admissibilidade de 
Emendas (CAE): 
 
1) Ofício Líder nº 99/2011, de 30 de março, do Deputado Ratinho Junior, Líder do PSC, indicando o Deputado 
Hugo Leal (PSC/RJ). 
2) Ofício Líder nº 100/2011, de 30 de março, do Deputado Ratinho Junior, Líder do PSC, indicando o Deputado 
Hugo Leal (PSC/RJ) para Coordenador do Comitê. 
3) Ofício n° 091/11/LIDPV, de 4 de abril, do Deputado Sarney Filho, Líder do Bloco PV/PPS, indicando o 
Deputado Fábio Ramalho (PV/MG).  
4) Of. N° 202, de 5 de abril de 2011, do Deputado Nelson Meurer, Líder do PP, indicando o Deputado Márcio 
Reinaldo Moreira (PP/MG).  
5) Of. N° 133/2011, de 5 de abril, do Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, indicando o Deputado Alex 
Canziani  (PTB/PR).  
6) Ofício Ind. 323-11/PDT, de 5 de abril, do Deputado Giovanni Queiroz, Líder do PDT, indicando o Deputado 
Ademir Camilo (PDT/MG). 
 
- Expedientes com indicações para integrar o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias 
com assento na Comissão: 
 
1) Of. n. 305/2011/PSDB, de 29 de março, do Deputado Duarte Nogueira, Líder do PSDB, indicando o Deputado 
Rogério Marinho (PSDB/RN). 
2) OF/LID/Nº 032/2011, de 30 de março, do Deputado Rubens Bueno (PPS/PR), Líder do PPS, indicando o seu 
nome. 
3) Ofício nº 093/2011, de 30 de março, do Senador Eduardo Amorim (PSC/SE), Líder do PSC, indicando o seu 
nome. 
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4) Ofício Líder nº 98/2011, de 30 de março, do Deputado Ratinho Junior, Líder do PSC, indicando o Deputado 
Edmar Arruda (PSC/PR). 
5) Ofício N. 88/11, de 30 de março, do Deputado Osmar Junior, Líder do PCdoB, indicando a Deputada Luciana 
Santos (PCdoB/PE).  
6) OF. Nº 34/2011-GSACV, de 31 de março, do Senador Antonio Carlos Valadares, Líder do PSB, indicando a 
Senadora Lídice da Mata (PSB/BA). 
7) Ofício n° 78/11-GLPSDB, recebido em 31 de março, do Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB, indicando o 
Senador Cyro Miranda  (PSDB/GO). 
8) Ofício n° 027/2011 – GLDPT, de 4 de abril, do Senador Humberto Costa, Líder do PT, indicando o Senador 
Walter Pinheiro (PT/BA). 
9) Ofício n° 090/11/LIDPV, de 4 de abril, do Deputado Sarney Filho, Líder do PV, indicando o Deputado Fábio 
Ramalho (PV/MG).  
10) Ofício n° 025/2011 – GLDPP, de 4 de abril, do Senador Francisco Dornelles, Líder do PP, indicando o 
Senador Ivo Cassol (PP/RO). 
11) Ofício n° 0029/2011 GDVP, de 5 de abril, do Deputado Vitor Paulo, Líder do PRB, indicando o Deputado 
Jorge Pinheiro (PRB/GO). 
12) OF. N° 079/2011/GLPTB, de 5 de abril, do Senador Gim Argello (PTB/DF), Líder do PTB, indicando o seu 
nome. 
13) Of. N° 200, de 5 de abril de 2011, do Deputado Nelson Meurer, Líder do PP, indicando o Deputado Roberto 
Britto (PP/BA).  
 
14) Of. n° 178/2011 - LPR, de 5 de abril, do Deputado Lincoln Portela, Líder do Partido da República, indicando 
o Deputado João Carlos Bacelar  (PR/BA).  
15) Of. N° 134/2011, de 5 de abril, do Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, indicando o Deputado Nilton 
Capixaba  (PTB/RO).  
16) Ofício Ind. 322-11/PDT, de 5 de abril, do Deputado Giovanni Queiroz, Líder do PDT, indicando o Deputado 
Ademir Camilo (PDT/MG). 
17) OF. N° 034/11-GLDEM, de 5 de abril, do Senador Demóstenes Torres,  Líder do Democratas, indicando o 
Senador Jayme Campos (DEM/MT).  
 
- Expedientes encaminhando indicações para as Relatorias Setoriais do Projeto de Lei Orçamentária 
Anual para 2012: 
 
1) Ofício n° 76/11-GLPSDB, recebido em 31 de março, do Líder do PSDB, Senador Alvaro Dias, indicando o 
Senador Cyro Miranda  (PSDB/GO). 
2) Ofício Líder nº 100/2011, de 30 de março, do Deputado Ratinho Junior, Líder do PSC, indicando o Deputado 
Hugo Leal (PSC/RJ) para a relatoria da área VIII – Poderes do Estado e Representação. 
3) Ofício n° 043/2011 – GLDBAG, de 4 de abril, do Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, Senador 
Humberto Costa, indicando os Senadores Delcídio do Amaral (PT/MS) e Inácio Arruda (PCdoB/CE).  
4) Of. N° 201, de 5 de abril de 2011, do Deputado Nelson Meurer, Líder do PP, indicando o Deputado Dilceu 
Sperafico (PP/PR).  
5) Of. n° 181/2011 - LPR, de 5 de abril, do Deputado Lincoln Portela, Líder do Partido da República, indicando o 
Deputado Wellington Roberto  (PR/PB).  

- Expedientes encaminhados pelo Primeiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria do Senado 
Federal, informando o envio de autógrafos de Decretos Legislativos: 
1) Ofício nº 96-CN, de 17 de fevereiro, Decreto Legislativo nº 06/2011. 
2) Ofício nº 98-CN, de 17 de fevereiro, Decreto Legislativo nº 07/2011. 
3) Ofício nº 100-CN, de 17 de fevereiro, Decreto Legislativo nº 08/2011. 
4) Ofício nº 102-CN, de 17 de fevereiro, Decreto Legislativo nº 09/2011. 
5) Ofício nº 104-CN, de 17 de fevereiro, Decreto Legislativo nº 10/2011. 
6) Ofício nº 106-CN, de 17 de fevereiro, Decreto Legislativo nº 11/2011. 
7) Ofício nº 108-CN, de 17 de fevereiro, Decreto Legislativo nº 12/2011. 
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- Expedientes encaminhados pelo Presidente do Congresso Nacional informando término do prazo para 
interposição de recurso a Avisos do Congresso Nacional: 
1) Ofício nº 111-CN, de 17 de fevereiro, ao Aviso nº 13/2010-CN. 
2) Ofício nº 112-CN, de 17 de fevereiro, ao Aviso nº 22/2010-CN. 
3) Ofício nº 113-CN, de 17 de fevereiro, ao Aviso nº 26/2010-CN. 
4) Ofício nº 114-CN, de 17 de fevereiro, ao Aviso nº 29/2010-CN. 
5) Ofício nº 115-CN, de 17 de fevereiro, ao Aviso nº 31/2010-CN. 

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA: 
 
1) Ofício nº 594/MP, de 21 de dezembro de 2010, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Paulo Bernardo Silva, solicitando ajustes de diversos órgãos do Poder Executivo, conforme quadros 
apresentados, ao Projeto de Lei nº 59/2010-CN, conforme Nota Técnica nº 17/SECAD/SOF/MP, de 16 de 
dezembro de 2010, elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal daquele Ministério.  
2) Ofício nº 2.616/2010/SUDENE-AGI, de 14 de dezembro de 2010, do Superintendente, Paulo Sérgio de 
Noronha Fontana, encaminhando o Relatório de Resultados e Impactos – 1º semestre – Exercício de 2010, 
sobre as atividades Desenvolvidas pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, o Parecer 
Conjunto nº 08/2010/SDR/SUDENE/MI, de 30/11/2010, e a Resolução CONDEL nº 037/2010, de 10/12/2010, 
que aprovou, “ad referendum” do CONDEL, o referido relatório.   
3) Ofício PGR/GAB/nº 1.335, de 22 de dezembro de 2010, do Procurador-Geral da República, Roberto Monteiro 
Gurgel Santos,  encaminhando os Ofícios n°s 73/2010/1ºOF. DEFESA PATRIMÔNIO/PR-RR/MPF e 
78/2010/1ºOF. DEFESA PATRIMÔNIO/PR-RR/MPF, datados de 6 de dezembro de 2010, expedidos pelo 
Procurador da República Rodrigo Golívio Pereira no Inquérito Civil Público MPF/PR/RR nº 
1.32.000.000500/2010-62. 
4) Ofício nº 08/MP, de 07 de janeiro de 2011, da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Sra. 
Miriam Belchior, encaminhando Relatório com as modificações no Programa de Aceleração do Crescimento–
PCA.  
5) Ofício nº 0716/2011 – IPL 0059/2011-4 – SR/DPF/PR, de 01 de fevereiro de 2011, do Delegado de Polícia 
Federal, Felipe Eduardo Hideo Hayashi, do Departamento da Polícia Federal, Regional no Paraná, solicitando 
informações sobre o acatamento ou não de recomendação emanada pelo Tribunal de Contas da União, em seu 
Relatório de Fiscalização referente as obras de modernização e adequação de sistema de produção da Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas, em Araucária/PR.   
6) Ofício nº 04/2011-BCB/Aspar, de 10 de fevereiro de 2011, do Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco 
Central do Brasil, Sr. Luiz do Couto Neto, consultando a possibilidade de agendamento para o dia 17/03/2011, 
de reunião de audiência pública, com a presença do Presidente daquele Banco, no intuito de explanar sobre o 
impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados. 
7) Ofício nº 0351/2011 – IPL 0007/2009-4 – DPF/DRS/MS, de 14 de fevereiro de 2011, do Delegado de Polícia 
Federal, José Antonio Simões de Oliveira Franco, da Delegacia de Polícia Federal em Dourados, do 
Departamento da Polícia Federal, solicitando cópia integral da Emenda Orçamentária nº 22900019, OGU/2000, 
apresentada pelo Senador Ramez Tebet, visando a aquisição de Unidade Móvel de Saúde, no município de 
Maracaju/MS. 
8) Ofício nº 1.204/2011–IPL 0111/2011-4 – SR/DPF/PE, de 18 de fevereiro de 2011, do Delegado de Polícia 
Federal, Luiz Gustavo Pedroza Santana, do Departamento da Polícia Federal, Regional em Pernambuco, 
solicitando informar se houve determinação de repactuação dos contratos envolvidos no Acórdão do Plenário do 
TCU n º 3.362/2010, referente a obras de construção da Refinaria Abreu e Lima em Recife-PE. 
 
- Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 3° quadrimestre de 2010 encaminhados em observância ao 
disposto no art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 122 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2010, encaminhados pelos seguintes órgãos: 
- Tribunais Regionais do Trabalho das seguintes Regiões: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª,  5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 
15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª. 
- Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes Estados: Alagoas, Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraiba, Paraná,  
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Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e 
Tocantins. 
- Supremo Tribunal Federal.  
- Superior Tribunal de Justiça. 
- Tribunal de Contas da União. 
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 
- Tribunal Superior Eleitoral. 
- Tribunal Superior do Trabalho. 
- Conselho Nacional de Justiça. 
  
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Ubiratan Aguiar, ao 
Presidente da CMO:  
 
Avisos Seses de 8 de dezembro de 2010:  

1) Aviso n°2.276/2010 (Acórdão n° 3.371/2010): Obras de pavimentação, abrangendo a supervisão ambiental, a 
implementação de programas ambientais e o gerenciamento ambiental da Rodovia BR 158/MT, segmento km 
328,0 a km 417,8. 
 
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Ubiratan Aguiar, ao 
Presidente do Congresso Nacional que enviou à CMO:  
 
Avisos Seses de 10 de novembro de 2010:  

1) Aviso n°2.052/2010 (Acórdão n° 3.002/2010): Contratação de serviços de transporte aéreo de carga pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 
 
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao 
Presidente da CMO:  
 

Avisos Seses de 19 de janeiro: 
1) Aviso n° 012/2011 (Acórdão nº 038/2011) : Expansão do ensino superior – campus da Unifesp em 
Diadema/SP. 
2) Aviso n° 013/2011 (Acórdão nº 034/2011): Modernização e adequação do sistema de produção da Refinaria 
Duque de Caxias - Reduc/RJ . 
3) Aviso n° 025/2011 (Acórdão nº 023/2011): Construção da Rodovia BR-010, no Estado do Tocantins. 
4) Aviso n° 027/2011 (Acórdão nº 033/2011): Apoio à melhoria das condições de habitabilidade no bairro 
Bananeira, em Itabuna/BA.  
5) Aviso n° 033/2011 (Acórdão nº 055/2011): Construção da Escola Agrotécnica de Nova Andradina/MS. 
  
Avisos Seses de 26 de janeiro: 
1) Aviso n° 043/2011 (Acórdão nº 117/2011): Adequação de programas/indicadores constantes do PPA 
2008/2011 aos objetivos das políticas de governo.  
2) Aviso n° 049/2011 (Acórdão nº 107/2011): Manutenção da infraestrutura operacional de parque de refino da 
Petrobras. 
 
Avisos Seses de 2 de fevereiro: 
1) Aviso n° 065/2011 (Acórdão nº 172/2011): Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves. 
2) Aviso n° 066/2011 (Acórdão nº 205/2011): Obras de implantação da Via Expressa de Acesso ao Porto da 
cidade de Salvador/BA. 
3) Aviso n° 076/2011 (Acórdão nº 165/2011): Conjunto de sistemas informatizados que compõem ou subsidiam o 
portal, em que são realizados os pregões eletrônicos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços 
Gerais (Sisg). 
4) Aviso n° 080/2011 (Acórdão nº 167/2011): Construção da Ponte Sobre o Rio Madeira – no município de 
Abunã – na BR – 364 – no estado de Rondônia. 
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5) Aviso n° 085/2011 (Acórdão nº 206/2011): Obras de modernização e adequação do sistema produtivo da 
Refinaria Gabriel Passos - Regap, no Município de Betim/MG. 
 
Avisos Seses de 9 de fevereiro: 
1) Aviso n° 115/2011 (Acórdão nº 271/2011): Obras de construção da Refinaria Abreu e Lima, localizada no 
Município de Ipojuca, no Estado de Pernambuco. 
2) Aviso n° 122/2011 (Acórdão nº 268/2011): Obras para construção do novo edifício sede da 7ª 
Superintendência de Polícia Rodoviária Federal em Curitiba-PR. 
3) Aviso n° 135/2011 (Acórdão nº 282/2011): Manutenção rodoviária na BR-364/MT. 
4) Aviso n° 136/2011 (Acórdão nº 283/2011): Acompanhamento da publicação dos relatórios de gestão fiscal, 
referente ao 2º quadrimestre de 2010, de diversos órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da 
União. 
5) Aviso n° 138/2011 (Acórdão nº 285/2011): Obras de derrocamento do porto de Santos/SP. 
6) Aviso n° 143/2011 (Acórdão nº 263/2011): Obras na BR-493, relativas ao contorno rodoviário no Estado do 
Rio de Janeiro (Arco Metropolitano). 
 
Avisos Seses de 16 de fevereiro: 
1) Aviso n° 160/2011 (Acórdão nº 384/2011): Obras de construção de edifícios para abrigar diversos Institutos da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no Estado de Minas Gerais.  
2) Aviso n° 164/2011 (Acórdão nº 393/2011): Atuação da Caixa Econômica Federal na interveniência dos 
convênios e dos contratos de repasse, exercícios de 2003 a 2008. 
3) Aviso n° 189/2011 (Acórdão nº 387/2011): Obras na BR-493, relativas ao contorno rodoviário no Estado do 
Rio de Janeiro (Arco Metropolitano). 
4) Aviso n° 201/2011 (Acórdão nº 402/2011): Aplicação de recursos federais em obras públicas de Habitação e 
Saneamento. 
5) Aviso n° 207/2011 (Acórdão nº 396/2011): Obra de Ampliação da Capacidade de Geração da Usina 
Termelétrica Luiz Carlos Prestes, no Município de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.  
 
Avisos Seses de 23 de fevereiro: 
1) Aviso n° 222/2011 (Acórdão nº 473/2011): Avaliação do cumprimento das metas de arrecadação das receitas 
primárias da União, durante o 1º semestre do exercício de 2010. 
 
2) Aviso n° 223/2011 (Acórdão nº 493/2011): Obras e serviços relativos à implantantação de unidade de 
enriquecimento de urânio no município de Resende – RJ. 
3) Aviso n° 240/2011 (Acórdão nº 452/2011): Obras de construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
– Comperj. 
4) Aviso n° 242/2011 (Acórdão nº 492/2011): Obras de construção de 429 unidades habitacionais unifamiliares 
em Brasília-DF. 
 
Avisos Seses de 2 de março: 
1) Aviso n° 250/2011 (Acórdão nº 538/2011): Obras da expansão do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre, 
trecho São Leopoldo/Novo Hamburgo, no Estado do Rio Grande do Sul. 
2) Aviso n° 255/2011 (Acórdão nº 551/2011): Obras de urbanização de assentamentos precários Vila do Mar, no 
Município de Fortaleza/CE. 
3) Aviso n° 273/2011 (Acórdão nº 547/2011): Implantação das obras civis e da via permanente da Linha 3 do 
Sistema de Transporte Metroviário do Estado do Rio de Janeiro, ligando os Municípios do Rio de Janeiro, Niterói 
e São Gonçalo. 
4) Aviso n° 274/2011 (Acórdão nº 543/2011): Obras do Projeto de Irrigação São João, no Estado de Tocantins.   
 
Avisos Seses de 16 de março: 
1) Aviso n° 294/2011 (Acórdão nº 592/2011): Avaliar controles gerais de tecnologia da informação no 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – Dnocs. 
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2) Aviso n° 295/2011 (Acórdão nº 593/2011): Obras de construção da BR-487/PR, trecho Porto Camargo – 
Campo Mourão. 
 
Avisos Seses de 23 de março: 
1) Aviso n° 350/2011 (Acórdão nº 653/2011): Obras da Usina Termonuclear de Angra 3.  
2) Aviso n° 351/2011 (Acórdão nº 654/2011): Obras da Usina Termonuclear de Angra 3.  
3) Aviso n° 363/2011 (Acórdão nº 650/2011): Obras de construção da Barragem do Rio Arraias/TO. 
 
Avisos GP/TCU de 30 de março: 
1) Aviso n° 247/2011: Encaminhando cópia do Acórdão nº 512/2011, que trata do acompanhamento da 
arrecadação das receitas primárias da União, durante o exercício de 2009, com vistas à avaliação do 
cumprimento das metas de arrecadação estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais.  
 
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao 
Presidente do Congresso Nacional que enviou à CMO:  
 

Avisos Seses de 19 de janeiro: 
1) Aviso n° 026/2011 (Acórdão nº 033/2011): Obras e serviços para apoio à melhoria das condições de 
habitabilidade no Bairro Bananeira, em Itabuna/BA. 
2) Aviso n° 032/2011 (Acórdão nº 055/2011): Obras de construção da Escola Agrotécnica de Nova 
Andradina/MS.  
 
Avisos Seses de 16 de fevereiro: 
1) Aviso n° 184/2011 (Acórdão nº 361/2011): Obras de Modernização da Refinaria Presidente Getúlio Vargas – 
REPAR, no Paraná.  
2) Aviso n° 185/2011 (Acórdão nº 362/2011): Obras de Modernização da Refinaria Presidente Getúlio Vargas – 
REPAR, no Paraná.  
 
Avisos GP/TCU de 22 de fevereiro: 
1) Aviso n° 129/2011 (Acórdão nº 044/2011): Obra de implantação da BR-440/MG, entre a BR-040 e a BR-267, 
no Município de Juiz de Fora/MG. 
 
Avisos GP/TCU de 3 de março: 
1) Aviso n° 163/2011: Obras e serviços de engenharia para reforma, ampliação e modernização do Terminal de 
Passageiros do Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Confins/MG. 
 
Avisos GP/TCU de 22 de março: 
1) Aviso n° 220/2011: Obras e serviços de engenharia para reforma, ampliação e modernização do Terminal de 
Passageiros do Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Confins/MG. 
 
- Avisos encaminhados pelo Presidente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, Ministro Augusto 
Nardes, ao Presidente da CMO:  
 

Avisos Seses de 1º de março: 
1) Aviso n° 047/2011 (Acórdão nº 1.289/2011): Aquisição de unidade móvel de saúde, em Bacabal/MA. 
 
- Aviso Seses-TCU encaminhados ao Presidente do Senado Federal para autuação e posterior tramitação 
na forma de AVISO do Congresso Nacional: 
 
Aviso Seses de 30 de março: 
1) Aviso n° 374/2011 (Acórdão nº 773/2011): Obras de modernização da malha viária do Distrito Industrial de 
Manaus - AM. 
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- Ofícios encaminhados pelo Tribunal de Contas da União – Secretaria de Controle Externo, à CMO:  
 
Ofício TCU/SECEX-RJ de 31 de janeiro:  

1) Ofício nº 34/2011: Encaminhando cópia do Acórdão nº 107/2011 referente à Manutenção da infraestrutura 
operacional de parque de refino da Petrobras. 
 
Ofício TCU/SECEX-MT de 4 de março:  

1) Ofício nº 324/2011: Encaminhando cópia do Acórdão nº 3.058/2010 referente as obras dos Setores A, B e C 
do Aeroporto Marechal Rondon em Várzea Grande/MT, também designado Aeroporto de Cuiabá. 
 
- Perguntas de cidadãos encaminhadas através do Fale Conosco/CMO: 
 
1) Cidadã Cristina Maria, de Brasília/DF, em 27/12/2010. Solicita informações sobre o plano de cargos e salários 
do Poder Judiciário na LOA 2011. 
2) Cidadão Antônio Vitório de Souza, de Juiz de Fora/MG, em 10/1/2011. Solicita informações sobre as verbas 
suplementares para efetivar a Lei  12.321/2010 – criação de cargos para o MPU. 
3) Cidadã Hilda Gomide, de Araguaína/TO, em 12/1/2011. Solicita informações sobre as verbas suplementares 
para efetivar a Lei  12.321/2010 – criação de cargos para o MPU. 
4) Cidadã Luciana Estevam de Almeida Maia, de Salvador/BA, em 12/1/2011. Solicita informações sobre as 
verbas suplementares para efetivar a Lei  12.321/2010 – criação de cargos para o MPU. 
5) Cidadã Cassia Monteiro, de Fortaleza/CE, em 12/1/2011. Solicita informações sobre as verbas suplementares 
para efetivar a Lei  12.321/2010 – criação de cargos para o MPU. 
6) Cidadão Wagner Guimarães de Campos, de Belo Horizonte/MG, em 19/1/2011. Solicita informações sobre as 
verbas suplementares para efetivar a Lei  12.321/2010 – criação de cargos para o MPU. 
7) Cidadão José Luiz da Silva Valente, de Brasília/DF, em 31/1/2011.  Solicita informações sobre pesquisa de 
emendas na página da CMO. 
8) Cidadão Jader Cardoso Treme, de São Paulo/SP, em 10/2/2011.  Informações sobre o orçamento das 
empresas estatais. 

 
 Informo ainda que a lista com os expedientes será enviada através de correio eletrônico aos gabinetes 
dos membros e às Liderança partidárias nesta data. 
 Estamos encaminhando a cada um dos membros da Comissão a reeditada Resolução nº 01/2006 do 
Congresso Nacional, que tanto deu trabalho, com direito a autógrafo. 
 Ordem do dia. 
 Pauta 1.  

Apreciação do Requerimento nº 1/2011-CMO, que “Requer a realização de Audiência Pública para 
debater sobre a adoção de regime licitatório diferenciado nas contratações dos Jogos Olímpicos, Paraolímpicos, 
Militares e da Copa do Mundo, com a presença do Ministro dos Esportes, do Diretor-Geral do DNIT, do 
Presidente da Caixa Econômica Federal e do Presidente do Tribunal de Contas da União”. 
 O autor é o Deputado Claudio Cajado, e S.Exa. está com a palavra para apresentação do requerimento. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Posso falar? (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - V.Exa. está com a palavra. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Ah, desculpe-me Presidente, eu estava aguardando.  
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, Congressistas desta Comissão, o que me leva a 

subscrever o requerimento é a intenção de debatermos aqui, na Comissão, as alterações que estão sendo 
propostas em medida provisória que, embora já em trâmite na Câmara dos Deputados, diante das inúmeras MPs 
que estão trancando a pauta, acho que deve levar um pouco de tempo até que ela possa ser discutida e votada. 

De certa forma, após a crise moral que ocorreu em 1992 e ensejou modificação na Lei de Licitações, 
mexer na Lei n º 8.666 tornou-se um tabu. Portanto, modificar a Lei das Licitações é mexer em um vespeiro, 
principalmente se não houver transparência e participação plural dos órgãos fiscalizadores.  
 Veja V.Exa. que eu não chamo aqui a CGU porque nós acreditamos que este debate deve ser feito por 
um órgão de assessoria direta do Congresso, o Tribunal de Contas da União, e dois outros órgãos que operam 
na execução: a Caixa Econômica Federal, que, sem dúvida, tem tido uma ampla participação na execução de 
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inúmeros projetos, seja do PAC, seja das emendas parlamentares coletivas ou individuais, e o Ministério do 
Esporte, haja vista que a Copa do Mundo e as Olimpíadas que se aproximam e as obras estão em andamento. 
 É fato que, quem quer que seja gestor público municipal, estadual ou de algum órgão federal, sabe das 
dificuldades que às vezes enfrenta em função da severidade da Lei nº 8.666. Então, há determinados entraves 
que fazem com que as obras não tenham a celeridade que muitos gostariam. Porém, a regra jurídica é para ser 
cumprida, e sabemos que uma alteração dessa lei não pode ser imposta sem uma prévia discussão, a qual deve 
ocorrer em vários segmentos, inclusive aqui, na CMO.  

Daí por que, sendo a Comissão de Orçamento uma das mais transparentes da Casa e por trabalhar 
diretamente com a fiscalização da execução orçamentária, com obras com indícios de irregularidades graves — 
por diversas vezes discutimos obras para excluir do Orçamento, para excluir ou incluir na dotação orçamentária 
—, eu acredito que essa seja esta a Comissão adequada para discutirmos amplamente a alteração da Lei nº 
8.666 . 
 Gostaríamos que esse requerimento fosse aprovado para podermos auxiliar na discussão que vai ser 
travada na Câmara sobre a MP que trata da alteração da Lei nº 8.666 tendo como fim específico a Copa do 
Mundo e as Olimpíadas, e também quando chegar ao Senado, já que esta é uma Comissão Mista.  
 Portanto, diante da justificativa autoexplicativa apresentada no requerimento, peço que aprovemos o 
requerimento. Esse é o pedido que faço aos meus pares.  

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra, por ordem de inscrição... 
O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Questão de ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra V.Exa. para uma questão de ordem.  
O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Quero informar ao ilustre Deputado Claudio Cajado, 

que citou requerimento relativo à MP nº 503, que, segundo informação que chega da nossa assessoria, a MP nº 
503 perdeu a eficácia. Então, ela iria entrar na MP 510, não entrou, e a informação que temos é que a MP 503 
perdeu a eficácia.  

Então, quero deixar esse registro aqui ao ilustre Deputado Claudio Cajado. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - V.Exa. pediu a palavra pela ordem, não trouxe uma 

questão de ordem, Deputado, mas fica a advertência de V.Exa. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas esse assunto vai surgir. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Estão inscritos Walter Pinheiro — o Bacelar já falou —, 
Hugo Leal e José Airton .  

O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, não tive a oportunidade de cumprimentá-lo na 
sessão em que V.Exa. foi, mais do que eleito, consagrado como Presidente desta Comissão. Para nós, do 
Senado, é uma honra, e para nós, que viemos da Câmara, também uma honra, porque é a continuidade de um 
trabalho importante. Eu estive aqui naquele dia mas não pude ficar, principalmente para os momentos das 
saudações.  

Eu queria começar, Sr. Presidente, dizendo que a postura que deveremos assumir nesta Comissão, até 
em relação ao que propôs o Deputado Claudio Cajado, é a de, efetivamente, ouvir. Nesse caso em particular, 
devemos ouvir a Autoridade Olímpica, o DNIT e inclusive outros dirigentes sobre quaisquer dessas matérias. 
Portanto, não há nenhuma intenção, Deputado Claudio Cajado, de manobrar ou de criar obstáculos para que 
esta Comissão promova ou até obtenha os devidos esclarecimentos. Eu só quero ir ao encontro do que V.Exa. 
mesmo disse.  

Essa matéria ainda tem a percorrer um certo rito processual, meu caro Relator Arlindo Chinaglia. Então, 
o mais prudente é esperarmos o final desse processo para, na sequência, aprovarmos o requerimento. Se 
porventura acontecer com essa medida provisória a mesma coisa que aconteceu com a MP 513, que foi aqui 
sobejamente bem lembrado pelo Deputado João Carlos Bacelar, nós teríamos aprovado um requerimento sobre 
algo que, efetivamente, não se processa, ou não se processará.  

Então, eu pediria, neste caso, que aguardássemos até a apreciação da outra parte, sem nenhum 
problema. Se já o tivéssemos apreciado, Deputado Claudio Cajado, eu defenderia inclusive que o requerimento 
voltasse para discutirmos qual o melhor momento para a realização da audiência com a presença dos dirigentes.  

Nesse caso em particular, além de a própria questão da MP 503 ter, efetivamente, sido prejudicada, ou 
seja, os seus efeitos jurídicos, no caso específico inclusive no que diz respeito à Autoridade Olímpica, um dos 
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problemas centrais que eu diria até que talvez devesse ser objeto de apreciação, como V.Exa. levantou aqui, no 
que diz respeito à Lei nº 8.666, principalmente na renovação de contratos de aeroportos, a própria Presidenta da 
República adotou uma medida de veto. Portanto, esse debate ocorre hoje em compasso adequado, em conjunto 
com a INFRAERO e com o Ministério Público, na construção de um TAC, buscando se ajustar os diversos 
contratos desses concessionários.  

Portanto eu pediria — eu sei que é não só da índole, mas também da própria capacidade parlamentar 
do meu nobre companheiro da Bahia, Deputado Claudio Cajado, contribuir com os trabalhos —, até para atender 
ao segundo requerimento que, por ventura, também é do nobre Deputado, e também para agilizarmos os 
trabalhos, que deixássemos a apreciação dessa matéria para a próxima reunião e passássemos a apreciar o 
segundo requerimento. Em consonância com o que efetivamente estamos fazendo, não haveria nenhum 
prejuízo ao debate mas, na minha opinião, ficariam prejudicados o debate, a apreciação e principalmente a 
deliberação sobre uma matéria que a Câmara e o Senado — há deliberação em conjunto — ainda não se 
posicionaram. Enfim, nós não temos a matéria final consolidada, o que poderia levar a que esta mesma 
Comissão tenha que reavaliar sua posição.  

Creio que o mais prudente seria adotarmos a postura de esperar o momento de o conteúdo proposto 
pelo Deputado Claudio Cajado se processar. Aí sim, apreciaríamos aqui o requerimento, sem nenhum problema, 
volto a insistir. Inclusive a posição da bancada do Governo no Senado, e creio que também a da bancada do 
Governo na Câmara, é tocar os trabalhos, aprovar os requerimentos; trazer a esta Comissão Ministros, 
dirigentes, para que possamos fazer o bom debate e aprovarmos aqui as matérias, inclusive com a contribuição 
daqueles que estão no Executivo, para que façamos as coisas ajustadas ao desejo que esta Comissão tem e a 
sua obrigação de trabalhar estritamente com o rigor da lei, cumprindo o nosso dever. 
 Então, é esse o apelo que eu faço ao Deputado Claudio Cajado, até para que ultrapassemos essa 
etapa e passemos a discutir o outro requerimento, porque aí acho que nós já temos matéria concreta, atos e 
propostas, uma LDO já a caminho. Assim, daria para efetivamente discutirmos a vinda da Ministra do 
Planejamento já com matérias concretas para uma apreciação por parte desta Comissão. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Continua em discussão, sem a manifestação do colega 
baiano, Deputado Claudio Cajado.  

Deputado Gilmar Machado. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu só queria saber, Deputado Claudio Cajado, se V.Exa. 
aceita a proposta. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Vamos ouvir o Deputado Claudio Cajado, já que 
V.Exa. insiste.  

Deputado Cajado, rapidamente para dizer se apoia ou não. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu acho que o assunto já foi pautado na 
Câmara. A matéria já foi pautada. A medida provisória perde a eficácia, mas já foi pautada. Nós temos 
informação de que o Governo voltará com a essa mesma matéria, que trata de assuntos importantes como, por 
exemplo, a inversão de fases do processo licitatório, a questão de técnica ao invés de preço ou, então, preço 
inicialmente para, depois, técnica. Quer dizer, acho que são assuntos para os quais não há prazo em função de 
já terem sido pautados na Casa.  
 Agora, a preocupação do Senador Walter Pinheiro me parece que é priorizar o requerimento seguinte, 
que também é de minha autoria, para que possamos discutir. Se for o caso de fazermos uma inversão de pauta, 
eu concordo. Vamos fazer uma inversão de pauta e deixar esse assunto, na sequência, por último. Mas eu acho 
que é importante, Senador, discutirmos a alteração da licitação.  

Quando esse assunto retornar à pauta — e vai retornar, porque a Copa do Mundo e as Olimpíadas são 
um fato concreto, as obras precisam ser feitas e aceleradas e o Governo não vai deixar de querer alterar se for 
do consenso... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Perfeita a justificativa. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, eu acho fundamental discutir essa questão. Nós 
vamos apenas fazer audiência pública para discutir, clarear essas questões. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Com a palavra o Deputado Gilmar Machado. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, se for para insistir nesse processo, eu só 
queria pedir ao Deputado Cajado que pudéssemos acrescentar a Autoridade Olímpica, porque ela que agora é 
responsável pelos jogos, porque, do jeito que está aqui... Não é o Ministro do Esporte. Que fosse acrescentado 

[P_62674] Comentário:  
Sessão:0231/11 Quarto:4 Taq.:Eva 
Rev.: 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0231/11  06/04/2011 
 
 

 10 

então a Autoridade Olímpica e se retirasse o Diretor do DNIT porque, senão, nós teremos que chamar a 
INFRAERO, o Ministério das Cidades, não sei o quê. Então, que fizéssemos um debate com a Autoridade 
Olímpica, que é, de fato, a responsável pelo processo, que não está aqui, e o Presidente da Caixa e o Tribunal.  
 Mas, então, eu queria fazer um apelo ao Deputado Cajado, novamente... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - O Deputado Cajado concorda com a inclusão. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Na verdade, o Ministério do Esporte nós não esperávamos 
que perdesse a substância, mas, como a Autoridade Olímpica foi criada, e eu acredito... Eu não convoquei 
porque pensei que o Ministério do Esporte continuasse com toda a força que sempre teve. Mas, se V.Exa. assim 
o deseja, eu concordo: tira-se o DNIT e coloca-se Autoridade Olímpica. Tira-se o DNIT, tudo bem, porque a 
informação é que o DNIT não está fazendo. Eu imaginei que as obras de infraestrutura fossem realizadas pelo 
DNIT. A Autoridade Olímpica entra e mantém. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Feitas as modificações sugeridas pelo Deputado 
Gilmar Machado, continua com a palavra... S.Exa., Deputado Gilmar, já concluiu? 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu estava pedindo o seguinte. Ao invés dessa alteração, 
continuo a fazer um apelo ao Cajado, pudéssemos discutir. Vamos terminar. Deixa essa matéria, o apelo 
continua. Vamos discutir melhor esse processo e, na próxima reunião, nós votamos os demais e alteramos para 
a próxima. É só isso. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Não há concordância, continua em discussão. 
 Deputado Hugo Leal. 
 O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, posso falar?  
 O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Está na ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Deputado Hugo Leal. 
 O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Obrigado, Sr. Presidente.  
 Sr. Presidente, deixa-me tentar colaborar com essa discussão, tanto com o Deputado Claudio Cajado 
quanto com o Senador Walter Pinheiro e o Deputado Gilmar Machado. 

É o seguinte. Esse tema, realmente, já foi palco da Medida Provisória nº 503 e depois caiu, quer dizer, 
foi sugerido que fosse pela Medida Provisória nº 510. O Relator da Medida Provisória nº 510 nesta Casa fui eu, e 
nós chegamos a fazer um debate aqui, ainda não público, sobre os pontos principais das modificações desse 
sistema diferenciado de procedimento licitatório. 
 Eu acho que é de fundamental importância nós trazermos para a Comissão de Orçamento esse 
propósito, porque isso vai afetar diretamente o cronograma, sim, das obras que serão realizadas. 
 Como Relator da Medida Provisória nº 510, que teve por um período essa matéria integrando seu texto, 
vi a necessidade de ampliar esse debate na Casa, Sr. Presidente. Vi também que é de fundamental importância, 
porque ocorre que às vezes o que o Governo deseja, a Autoridade Pública Olímpica, o Ministério dos Esportes, 
seja qual for o ente relacionado ao tema, é a celeridade, sem perder a exigência de qualidade, sem perder a 
possibilidade da fiscalização. 
 Então, eu vejo com bons olhos, e faço a sugestão ao Deputado Cajado — Deputado Cajado, poderia 
ouvir a minha sugestão? — para complementar, porque nós estamos ouvindo todas as autoridades, quer dizer, 
pelo menos as autoridades que eu tive oportunidade de ouvir na época em que estava fazendo o relatório.  

Eu fui ao Presidente do Tribunal de Contas e aos Presidentes dos Tribunais de Contas também de 
outros Estados e Municípios, mas eu acredito que poderíamos chamar para o debate, como uma das oitivas que 
esta Comissão poderia fazer, não só os órgãos públicos mas as entidades que participam dos procedimentos 
licitatórios, até para que eles nos deem a visão do outro lado. Porque se nós temos só o olhar clínico do Estado 
ou do Poder Público, não vemos como a situação está também do outro lado; como é que enxergam as 
entidades representativas, através de instituições, de associações. 
 Eu acho que seria interessante, e eu tive essa oportunidade de ouvir ambos os lados: além de ouvir 
extensamente várias autoridades do Governo, várias pessoas relacionadas ao tema de licitações.  

Não vejo a 8.666 como algo que não possa ser aprimorado, modificado. Não vejo dessa forma. Não 
diria que haja muitas, mas há questões pontuais que o próprio Tribunal de Contas entende que é possível 
alterar, até para a agilização de procedimento. Acredito que isso vai colaborar e seja papel fundamental desta 
Comissão Mista. 

[p5] Comentário:  Sessão:0231/11 
Quarto:5 Taq.:Maria Cristina Rev.: 
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 Por isso eu estou encampando o seu requerimento, quer dizer, assinando em conjunto, se for o caso 
até, mas também sugerindo que possamos trazer outras instituições que não somente as públicas, como ABDIB, 
ABDIC. São as instituições que cuidam da construção pesada no País, num dos casos. Nós temos outras aqui. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado José Airton, com a palavra. 
 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON - Sr. Presidente, também na linha de raciocínio do nosso Senador 
Walter Pinheiro, acho que é oportuno esta Casa discutir essa matéria, pela importância e relevância do tema. 
Também considerando o fato de que nós precisamos saber se o Governo de fato vai editar uma nova medida 
provisória, ou não, com os mesmos itens ou não, em princípio sou a favor de que esse tema tenha que ser 
discutido nesta Casa, mas no momento oportuno. 
 Deputado Cláudio Cajado, acho que não podemos deixar de fazer esse debate envolvendo o Tribunal 
de Contas da União e a Controladoria-Geral da União. Sem eles, acho que a discussão ficaria capenga. 
 Então, eu vou na linha de que deveríamos adiar a aprovação desse requerimento para termos a 
convicção de que essa matéria vai ser novamente pautada pelo Congresso e, ao mesmo tempo, sugiro a V.Exa. 
que incorpore não só a participação da Autoridade Olímpica, órgão que vai comandar, coordenar e promover 
todo esse debate das Olimpíadas e da Copa, mas também trazer os órgãos fiscalizadores. Nós precisamos 
trazer o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União para, com as suas experiências, 
colaborarem. Com isso, encararemos também o lado dos órgãos fiscalizadores. 
 A sugestão do Deputado Hugo Leal é muito oportuna, porque teremos três visões aqui: a visão dos 
órgãos governamentais, em que entra a autoridade olímpica; a visão dos órgãos fiscalizadores, que serão o 
Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União; e a visão das entidades que participarão do 
processo da infraestrutura e do processo licitatório. 
 Nós temos que convidar essas entidades para que, dentro dessa discussão, possamos contribuir com 
um projeto bem aperfeiçoado e possamos realmente ter clareza desse processo de dispensa ou de diminuição 
do processo licitatório. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Não há mais inscritos. Parece-me que o Senador Walter 
Pinheiro ainda tem um apelo final. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, eu até falei com o Deputado Claudio Cajado e 
quero insistir com S.Exa. em relação a isto: não há nenhuma posição de sermos contra, pelo contrário. Mas, 
pelas próprias intervenções do Deputado Hugo e do Deputado Gilmar, todos foram ajustando uma série de 
sugestões, que careceriam, meu caro Presidente, da própria junção com o proponente, até para clarificar e 
melhorar o que seria o requerimento. Devemos ampliar, fazer um requerimento que pudesse contemplar essas 
diversas etapas. 
 E mais, como eu disse ao Deputado Claudio Cajado, estou trabalhando ainda numa tese, numa 
suposição. Aqui a matéria caiu. O Governo está preparando. Eu volto a insistir: o veto a uma dessas matérias 
que tinha frontalmente, segundo o Governo, uma colisão com a Lei nº 8.666/93, na realidade, foi feito pelo 
próprio Governo. 
 Assim, é impossível que o Governo mande uma outra matéria com esse teor. E, se mandar uma 
matéria que envolva essa questão da Copa, vou ao encontro da proposta feita pelo Deputado Hugo, que retrata 
a preocupação com as questões da Copa, visando fazer uma melhoria nesse pedido e contar com a presença do 
representante da autoridade olímpica nesta Comissão. Esta Comissão deve fazer o debate com duas vertentes, 
no sentido de acompanhar os processos e os passos que não colidam e, ao mesmo tempo, ir mais para a 
propositura. 
 Por isso, acho importante aguardarmos o desfecho dessas matérias. Nós poderíamos promover essa 
semana, sem nenhum problema, a melhor identificação de como a Comissão poderia montar um calendário para 
fazer essa discussão da Copa como prioridade. 
 Volto a frisar: a LDO está a caminho. Parte do desejo apresentado pelo Deputado Claudio Cajado pode 
vir na LDO. Portanto, nós poderíamos fazer isso num compasso a partir exatamente do que será apresentado. 
 É importante que a Ministra do Planejamento, por exemplo, venha a esta Comissão falar da LDO. E, de 
repente, a partir dessa fala, reestrutura-se a nossa necessidade, inclusive para incluir novos atores nessa etapa, 
como está propondo o Deputado Claudio Cajado. 
 O que estou propondo a S.Exa. é esse adiamento, para aguardarmos esse desfecho e eu diria até, com 
todo o respeito, Deputado Claudio Cajado, uma ajuda para que o requerimento pudesse de forma ampliada 
atender o desejo de todos nesta Comissão. 

[P6] Comentário:  Sessão:0231/11 
Quarto:6 Taq.:Juliana Guarese Rev.: 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Feita essa observação, Senador, passo rapidamente a 
palavra ao Deputado Claudio Cajado, a fim de continuarmos a discussão.  

De forma bem objetiva, V.Exa. acolhe as manifestações. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, meu interesse é sempre provocar, para 
termos o melhor debate. Eu ouvi dizer, por isso nem pontuei isso nas minhas falas anteriores, que o Governo vai 
insistir nas alterações na LDO. O Senador Walter Pinheiro acaba de confirmar isso. Deve vir na LDO, ou seja, 
deve haver as informações que estamos ouvindo cantar por aí.  

Assim, a minha intenção era antecipar o debate, já sabendo o que o Governo pretende — porque o fato 
foi a edição da 503 — e, em cima do que nela foi editado, começarmos a fazer a discussão prévia. Não vejo 
como isso venha a colidir com o que possa vir à frente, mas, se o desejo do Senador Walter Pinheiro é ajudar a 
melhorar o requerimento, não há problema. 

O SR. PRESIDENTE ( Senador Vital do Rêgo) - V.Exa. o retira? 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Posso retirá-lo. Eu aquiesço na inclusão da CGU... 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos retirar o requerimento, com as inclusões para 

aperfeiçoamento na próxima semana.  
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas na próxima semana, Senador... 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Estará em pauta. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Estará em pauta, com o auxílio do Senador Walter Pinheiro. 
O SR. PRESIDENTE ( Senador Vital do Rêgo) - Retirado de pauta. 
Requerimento seguinte. Entendimento.  
Apreciação do Requerimento nº 2, de 2011, que solicita seja convidada a Sra. Miriam Belchior, Ministra 

de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, para prestar esclarecimento sobre o Decreto nº 7.445, de 1º 
de março de 2011, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal 
de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2011 e dá outras providências; o Decreto nº 7.418, de 
31/12/2010, que prorroga a validade dos restos a pagar não processados inscritos nos exercícios financeiros de 
2007, 2008 e 2009, além dos vetos à Lei Orçamentária Anual de 2011, Lei nº 12.381, de 9/2/2011.  

O autor, Sr. Deputado Claudio Cajado, está com a palavra.  
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, membros da 

Comissão, de igual forma, o requerimento é autoexplicativo. 
Temos um decreto que tem prazo fatal no dia 30 de abril, que não é um decreto novo. Ele foi editado 

pela primeira vez no Governo Fernando Henrique, foi reeditado no Governo Lula e, no final do Governo Lula, de 
novo foi editado. E a Presidente Dilma, de igual forma, em seu Governo, mantém essa prorrogação até 30 de 
abril, inovando no item “restos a pagar não processados”.  

Esse termo “não processados” ensejou uma grande discussão no Governo, pelo menos de janeiro até 
agora. O que seriam “empenhos não processados”, “restos a pagar não processados”? Uns achavam que eram 
de obras não iniciadas, outros com cláusulas suspensivas, outros ainda que não tinham sido aprovados pela 
Caixa Econômica. Criou-se um certo conceito dúbio no Governo. Isso está sendo estabelecido, mas gostaríamos 
que a Ministra viesse aqui para esclarecer essa situação.  

De outra forma, existem inúmeras obras pelo Brasil afora prontas para serem iniciadas, outras tantas já 
iniciadas, mas cujos recursos não chegaram. Em diversos contatos que tivemos com Prefeitos e gestores 
públicos municipais, estes nos disseram que, desde julho do ano passado, obras em andamento não receberam 
um recurso ainda, um centavo sequer. Muitas obras estão paralisadas, outras a passo de tartaruga, lentas, 
causando transtorno à população e desgaste à imagem das Prefeituras, dos Governos dos Estados e dos 
órgãos conveniados. 

Acho importante que discutamos a questão dos “restos a pagar”, porque envolve obras que podem ficar 
como elefantes brancos, inconclusas. Não podemos, por causa de decreto limitador por prazo temporal, 
prejudicar as ações que são importantíssimas para as comunidades beneficiadas.  

Por outro lado, Sr. Presidente, colocamos a questão dos vetos. Nunca antes na história deste País 
houve veto a emendas individuais. Pela primeira vez, estamos constatando vetos a emendas parlamentares 
individuais. Essa situação merece um debate.  
 De fato, o Governo tem um único argumento: a LDO explicitou que tal situação poderia acontecer. 
Poderia, mas, de fato, querer cortar os recursos daquelas emendas que atendem diretamente à ponte que liga o 
pequeno produtor rural à feira do seu município, querer cortar o pequeno trator com poucos implementos 
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agrícolas, algo fundamental e imprescindível aos pequenos lavradores rurais do nosso Estado, a Bahia, e de 
tantos outros Estados do Nordeste, eu acho que essa não é a melhor conduta. Vetar emendas que atingem 
valores pequenos, mas que beneficiam os mais desfavorecidos deste País, sinceramente, eu acho que isso não 
é correto. 
 E acho que esse veto não passa nesta Casa. Se colocado para ser votado, tenham certeza de que será 
derrubado, porque os Parlamentares não aceitaram esse veto. Com certeza, o veto será derrubado. 
 Mas nós queremos discutir, e essa discussão tem de se dar também aqui, na Comissão de Orçamento. 
O convite à Ministra Miriam Belchior deve ser, Presidente, se V.Exa. permite, feito para uma audiência conjunta 
com a Comissão de Finanças e a Comissão de Desenvolvimento Urbano. 
 O nobre Deputado Eudes Xavier, que estava aqui há pouco, aprovou um requerimento. Peço, Sr. 
Presidente, se for possível, que V.Exa. entre em contato com os Presidentes das demais Comissões que 
aprovaram requerimento para o convite à Sra. Ministra de modo a fazermos esse debate conjunto, já que os 
assuntos são correlatos, até para evitarmos vindas seguidas da Ministra a este Congresso Nacional. S.Exa. 
poderia vir uma vez só. Faríamos uma audiência conjunta. Faço esse apelo. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Quanto à sugestão de V.Exa., Deputado Claudio 
Cajado, em atendimento ao requerimento de V.Exa., informo que na manhã de hoje a Ministra do Planejamento 
telefonou para esta Presidência e disponibilizou duas datas, dia 27 ou dia 28, para de pronto aceitar o convite da 
Comissão Mista de Orçamento. 
 Nossas sessões ordinárias ocorrem sempre na quarta-feira. O próximo dia 27 será uma terça-feira. A 
princípio, marquei para o dia 27 a audiência pública, para que não percamos a sessão ordinária deliberativa da 
Comissão no dia 28. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito bem! 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Decidi unilateralmente, mas quero ouvir o Plenário 
sobre o dia 27, às 14h, para que todos nós possamos ouvir a Ministra. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Perfeito. Aliás, se V.Exa. começar a convocar sessões às 
terças-feiras e às quartas-feiras, estaremos aqui e ficaremos bem felizes. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Concluo o raciocínio quanto ao requerimento: o requerimento 
prevê como será feito o desembolso para o exercício 2011, como será executado o Orçamento de 2011. Diante 
das restrições impostas, fizemos esse pedido de convite à Sra. Ministra. E esclareço: não fiz convite extensivo 
ao Ministro Luiz Sérgio, da SRI, nem ao Ministro Guido Mantega, porque quem detém as informações é a 
Ministra do Planejamento. Portanto, para otimizar o nosso tempo, o requerimento foi apenas à Sra. Ministra. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Estão inscritos o Deputado Geraldo Simões, o Senador 
Walter Pinheiro e os Deputados José Airton, José Priante e Valtenir Pereira. 
 Com a palavra o Deputado Geraldo Simões. 
 O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Sr. Presidente, acrescente o Roberto Britto. 
 O SR. DEPUTADO RUI COSTA - E o Deputado Rui Costa. 
 O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES - Sr. Presidente, eu inicialmente gostaria de declarar ao 
Deputado Claudio Cajado que S.Exa. fez falta a esta Comissão no ano passado. Por questões regimentais, 
S.Exa. não pôde participar no ano passado. Quando participa, sempre enriquece esta Comissão. 
 Os esclarecimentos que o Deputado Claudio Cajado apresenta neste requerimento são importantes 
para toda a Comissão: sobre o Decreto nº 7.445/2011, sobre o Decreto nº 7.418/2010 e sobre os vetos à Lei 
Orçamentária Anual de 2011, a Lei nº 12.38/2011. S.Exa. está preocupado, como falou, com as pequenas obras 
espalhadas pelo Brasil. Na verdade, achei que S.Exa. falava sobre a Bahia, sobre as regiões do nosso Estado. 
Nós tínhamos acordo para os esclarecimentos que serão prestados pela Ministra Miriam Belchior. Eu bati um 
papo com S.Exa. nesse instante para que isso se fizesse coincidir com a vinda da Ministra, ainda neste mês, 
para discutir conosco o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 S.Exa. fala também sobre a Comissão de Finanças e Tributação e a de Comissão de Desenvolvimento 
Urbano. Tenho dúvidas sobre se caberia a Comissão de Desenvolvimento Urbano, mas quanto à de Tributação 
acho que há acordo entre nós. Então, atendendo ao nosso convite, a Ministra virá este mês falar da LDO e dos 
decretos que afligem ao Deputado Cajado e a todos nós. Comento a convocação da Comissão de Finanças e 
Tributação, Sr. Presidente. 
 É a nossa posição. 

[p7] Comentário: Segundo o site do 
Senado, o sobrenome Rêgo é 
acentuado. Enquanto foi Deputado, foi 
grafado sem acento.
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra o Senador Walter Pinheiro. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, fiz questão de fazer um apelo ao Deputado 
Claudio Cajado para que retirasse o outro requerimento. 

Eu o fiz exatamente para começarmos, Deputado Claudio Cajado, na linha do debate que, acredito eu, 
é orientador inclusive das nossas ações para cobrar do Ministério do Planejamento a apresentação, o 
detalhamento de todo o processo de contingenciamento. 
 E digo mais: acerta o nosso Presidente quando marca a reunião para o dia 27, porque a LDO já estará 
nesta Casa. Assim, terá a Ministra Miriam Belchior oportunidade de aqui discorrer sobre a LDO. 
 Por isso é importante, meu caro Deputado Arlindo Chinaglia, V.Exa. que é o Relator neste ano, que 
nessa audiência já tenhamos a oportunidade de ter indicada a relatoria. Como caberá à Câmara dos Deputados 
indicar o Relator da LDO, seria importante que nessa audiência a indicação já tivesse sido feita, o que permitiria 
o acompanhamento e o embasamento para a preparação do relatório. 
 Quanto à audiência conjunta, Deputado Claudio Cajado, faço um apelo no sentido de incorporarmos 
nesse primeiro momento, sem nenhum problema, talvez a Comissão de Finanças e Tributação. Creio que a 
Ministra Miriam Belchior tem toda a disposição de vir aqui “n” vezes, de ir ao Senado da República, de vir à 
Câmara dos Deputados, às Comissões. Nada contra esse debate de diversas Comissões, mas acho que nesse 
primeiro momento seria importante buscarmos o foco nessa questão, que tem muito a ver com a CMO e com a 
Comissão de Finanças e Tributação. Nós faríamos um debate orientador dos próximos passos. Depois, a própria 
CMO ou outras Comissões poderiam fazer o debate pontual ou de situações correlatas com a função de cada 
Comissão. Refiro-me a debates posteriores com a Ministra. 
 Meu medo é, na audiência do dia 27, enchermos a reunião de diversos temas e passarmos o tempo 
inteiro sem aprofundarmos, nesse primeiro momento, aquilo que o próprio Deputado Claudio Cajado disse bem: 
a explicitação do contingenciamento, quais passos devem ser dados. Nós deveríamos aproveitar essa audiência 
pública para irmos clareando e afinando com o Ministério do Planejamento qual deve ser a orientação, para que 
tenhamos a oportunidade de contribuir e até talvez, quem sabe, de sair dessa audiência com um desfecho dos 
nossos desejos, dos nossos anseios. Devemos extrair dessa audiência pública o caminho orientador. 
 Da parte do Governo, Sr. Presidente, nós apoiamos o requerimento. Apoiamos a iniciativa de fazer a 
reunião no dia 27, não matando a nossa audiência ordinária, permitindo que tenhamos tempo suficiente para 
debater com a Ministra os assuntos pertinentes a esta Comissão e as questões que foram muito bem levantadas 
no requerimento pelo Deputado Claudio Cajado. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Pelo visto, todos nós concordamos. 
 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON - Sr. Presidente, apresento só uma questão ao Senador Walter 
Pinheiro. Temos três requerimentos com o mesmo objetivo, incorporando inclusive a presença do Ministro Luiz 
Sérgio, de Relações Institucionais, para tratarmos do mesmo objeto. Mas quero dizer que esse tema tem uma 
importância muito grande, de grande preocupação — e desculpe-me, meu colega Walter Pinheiro, mas há um 
outro problema: há um prazo. O decreto prorroga até 30 de abril. Portanto, não podemos fazer esse debate no 
dia 27. Esse debate tem que ser antecipado, porque até o dia 15, quando da volta da nossa Presidenta da 
China, o Governo tem que tomar uma posição quanto à prorrogação ou não desses restos a pagar de 2007, 
2008 e 2009.  

Portanto, penso que, pela importância, pela relevância e pela urgência que essa matéria requer, nós 
temos que fazer esse debate antecipadamente, de preferência até na próxima semana, se for o caso, para que 
tenhamos uma explicação e uma posição do Governo, para acalmar um processo de profunda insatisfação, de 
revolta até, por parte de gestores que não deram causa ao processo de não execução de algumas obras, que 
não foram, digamos, viabilizadas.  

Assim, defendo a aprovação, mas defendo que façamos o debate antes do dia 27, para que possamos 
obter uma posição mais clara do Governo com relação a essa matéria. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O Deputado José Airton solicita a antecipação do prazo. 
Objetivamente, não há tempo, mas essa é outra situação que nós vamos tentar solucionar com a Ministra.  
 Bem, vamos objetivar. Temos mais três requerimentos, inclusive com a presença de outros atores 
desse processo.  

O Deputado José Priante vai falar agora. S.Exa. tem a palavra para expor sua posição, rapidamente. 
Vamos ouvi-lo. 
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 O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Serei breve. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Deputado 
Claudio Cajado pela iniciativa. Desde já digo que acompanharei sua proposta. E cumprimento o Presidente da 
Comissão pela diligência no sentido de já confirmar e marcar a presença da Ministra.  

Faço uma intervenção breve em função de uma proposta de minha autoria que vem ao encontro das 
preocupações apresentadas pelo nosso companheiro congressista que se manifestou antes de mim.  

O meu requerimento, Senador Walter Pinheiro, tem um propósito, não conflitando com a iniciativa de 
promover uma audiência pública, que é salutar, é importante e é fundamental para todos nós. O requerimento 
tem o sentido de manifestar o sentimento político majoritário nesta Casa, majoritário entre os gestores 
municipais e os governadores. Vem exatamente para solicitar a prorrogação do decreto.  

Faço esta manifestação porque acho que, de alguma forma, seria possível já no requerimento do 
Deputado Claudio Cajado nós fazermos um casamento dessa proposta que já está mais à frente, de minha 
autoria, que diz respeito exclusivamente a uma manifestação política da Comissão Mista de Orçamento no 
sentido de solicitar a prorrogação do decreto, sob pena de chegarmos ao dia 27 e, se porventura a Ministra não 
puder vir por um acidente de agenda ou algo de qualquer natureza, não termos a possibilidade de deliberar 
sobre isso.  

Eu gostaria de, com a engenharia política capaz, peculiar ao Presidente e aos nossos membros 
Senadores e Deputados, solicitarmos isso, sem prejuízo da pauta agendada no requerimento do Deputado 
Cajado. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Dentro da racionalidade objetiva e do pragmatismo 
necessário, vamos ouvir a representação do Governo.  

V.Exa. concorda, Deputado Geraldo Simões, com a anexação do requerimento do Deputado Priante, 
para que no requerimento do Deputado Claudio Cajado esteja a moção, o apelo para a prorrogação do presente 
decreto? 
 O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES - O requerimento do José Priante — e a audiência pública foi 
marcada por V.Exa. para o dia 27 — acho que contempla a proposta. E peço ao Deputado José Airton que ouça 
essa proposta. V.Exa. concorda, então, com o requerimento do Deputado Priante? Alguma discordância para 
anexar o requerimento do Deputado Priante? Deputado Cajado, V.Exa. concorda em anexar ao seu 
requerimento originário o apelo feito pelo Deputado Priante para prorrogar os prazos? 
 O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES - Vai juntar os dois? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O 2 e o 4 passam a ser um só. Não há problema para 
V.Exa.? 
 O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES - Não tem problema nenhum. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Então, vamos votar. 
 O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES - Acho que o requerimento é uma tese e estamos de acordo. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Continua em discussão. 
 Deputado Rui Costa, V.Exa. está inscrito, perdoe-me. 
 O SR. DEPUTADO RUI COSTA - Hoje, pela manhã, houve encaminhamento de que essa audiência 
seja feita conjuntamente com a Comissão de Finanças e Tributação. Inclusive, o Presidente Cláudio Puty chegou 
a fazer a interlocução propondo isso, e na CFT foi aprovado que essa audiência fosse feita conjuntamente com a 
CMO e, eventualmente, parece que outra Comissão também já aprovou. 
 Então, que o requerimento seja aprovado fazendo as sessões conjuntas. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Inicialmente, Deputado Rui, seria a CMO e a Comissão 
de Finanças da Câmara. Na outra vinda vamos ampliar. Minha preocupação é com a quantidade. 
 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO - Mas o assunto é um só: o corte de 5 bilhões no Minha Casa 
Minha Vida. Então, ela viria para falar sobre isso e sobre os 5 bilhões do Minha Casa Minha Vida. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Tentaremos fazer as três. 
 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO - Acho que não tem problema.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Mais alguma discussão? Não. 

Tem a palavra o Deputado Agnolin. 
 O SR. DEPUTADO AGNOLIN - Obrigado. 
 Quero reforçar o requerimento do Deputado Priante, agora junto a outro requerimento, tendo em vista 
até mesmo a dificuldade de se entender com tanta clareza e objetividade o decreto. Temos muitos 
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administradores ainda com uma certa dúvida quanto ao processado, ao não processado e em que estágio da 
liquidação se tem efetivamente a anulação. 
 O entendimento da assessoria técnica do PDT é que são processadas as despesas que atingiram o seu 
segundo estágio, aquelas que já estão liquidadas. Portanto, aquelas tão somente empenhadas não estariam 
incluídas e estariam também anuladas. 
 Então, dada a complexidade do entendimento e da aplicação da norma, acho perfeitamente oportuno e 
conveniente a prorrogação do decreto para que os Executivos municipais e estaduais tenham mais tempo para 
fazer a execução principalmente daquilo que já está em andamento, que já está iniciado.  

Podemos fazer uma leitura prática de que, de 2007 a 2010, os restos a pagar líquidos tiveram um 
crescimento substancial, de mais de 120%. Por isso, a conveniência e a oportunidade de aprovar este 
requerimento. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Agnolin, agradeço a V.Exa. 
 Em discussão. (Pausa.) 
 Não havendo mais quem queria discutir... 

Deputado Roberto Britto, meu Vice-Presidente, V.Exa. declina da discussão? 
 O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Veja, Presidente, na realidade concordo plenamente com o 
que já está dito. 
 Agora, tenho um assunto da maior importância para esta Comissão, que estava discutindo aqui com o 
Senador Walter Pinheiro, e V.Exa. deve ter passado por esse problema também.  

É o seguinte: existem normas que são criadas na própria LDO para que, todas as vezes que um 
Deputado apresenta uma emenda, o Prefeito vai ao Ministério ou à Caixa e apresenta toda a documentação. De 
repente, o Ministério exige, na época de liberar a segunda parcela, que ele apresente novamente a certidão.  

Discutindo com o Senador Walter Pinheiro, ele me disse que já existe, desde o ano passado, uma lei 
que diz que isso não se faz necessário, mas alguns Ministérios estão exigindo. Acho que esta Comissão devia 
mandar algum documento para os Ministérios dizendo que não é preciso mais exigir a certidão na segunda 
parcela. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos aprofundar o tema com V.Exa., que é 
importante, Deputado Roberto. 
 Em votação. 

Sofrerão fusão os Requerimentos nºs. 2 e 4, de autoria dos Deputados Claudio Cajado e José Priante, 
que convidam a Sra. Ministra do Planejamento. 
 Ponho-os em votação, fazendo apelo para a prorrogação dos prazos. 
 Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovados por unanimidade. 
 Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovados por unanimidade. 
 Vamos para o próximo requerimento. 
 Como já há previsão de quorum nas duas Casas para o início da Ordem do Dia, eu gostaria de anunciar 
a V.Exas. que, na próxima terça-feira, dia 12, às 15h, haverá a primeira reunião do colegiado de representantes 
das Lideranças partidárias. Essa reunião tem como objetivo discutir e definir a relatoria da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Nós temos recebido ofícios por parte das Lideranças — recebemos ofícios das Lideranças do 
PP, do PR —, com indicações, mas queremos resolver com a consensualidade do colegiado de Líderes. 
 Portanto, na próxima terça-feira, dia 12, às 15h, na sala de reuniões da Presidência, ficam convidados: 
a nossa Mesa Diretora, isso quer dizer a Presidência e os Vice-Presidentes; o Relator-Geral do Orçamento, que 
está designado, e os dois outros Relatores, se a designação do PPA sair até lá; o Líder do Governo e da Minoria 
nesta Comissão, que não estão designados ainda. Eu peço às Lideranças para agilizarem. 
 Na Câmara dos Deputados, ainda falta a definição da representação do PT, do PMDB, do Democratas 
e do Partido Socialista Brasileiro. O restante já foi designado. No Senado Federal, falta a designação para 
compor o colegiado de Líderes do PR, PDT, PCdoB, PRB, PMDB, PMN, PV e PPS. 
 Portanto, faço este convite — já estamos caminhando para o término da sessão — para terça-feira, dia 
12, e volto a solicitar às Lideranças que não encaminharam as suas representações que o façam o mais breve 
possível. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, só para comentar com V.Exa. 

[p10] Comentário:  Sessão:0231/11 
Quarto:12 Taq.:Maria Cristina Rev.:



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0231/11  06/04/2011 
 
 

 17 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, pela ordem. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Em relação ao Senado, nós, do Bloco composto pelo PT, PR 
e PSB, estamos enviando a V.Exa. a designação. O Bloco decidiu por apresentar uma Liderança como 
representação do Governo no Senado, e estamos dialogando com o outro Bloco da base de sustentação do 
Governo, do qual V.Exa. participa, para que tenhamos as Lideranças dos dois Blocos. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Fico feliz em ver V.Exa. aqui. O PT já em indicou o 
Senador Walter Pinheiro, com a possibilidade de fundir todas as Lideranças do Bloco. Isso facilita inclusive o 
trabalho do colegiado de Líderes. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, só para esclarecer. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Pois não. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O requerimento foi aprovado e a sessão será conjunta da 
CMO, a Comissão de Finanças e a Comissão de Desenvolvimento Urbano. Correto? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Desenvolvimento Urbano... 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Prestigiando nosso membro da Comissão, que está aqui ao 
lado. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - ...que está subindo a ladeira, porque vamos ter que 
enfrentar uma série de arrumações para conseguir trabalhar. Mas, Comissão de Desenvolvimento Urbano, é 
uma alegria muito grande ter V.Exas. aqui. 
 Requerimento nº 3, que “Requer que a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e de 
Fiscalização - CMO, determine que o Tribunal de Contas da União - TCU, fiscalize in loco as obras paradas ou 
consideradas inacabadas, bem como os respectivos contratos, projetos de engenharia, repasses de recursos e 
quaisquer outros instrumentos legais, contratuais ou contábeis”. 
 O Deputado Rubens Bueno não está presente. Fica adiada a apreciação do requerimento em virtude da 
sua ausência. 
 O Requerimento nº 4, do Deputado Priante, já foi votado. 
 Tem mais algum? O Requerimento de nº 5 é de autoria do Deputado Danilo Forte, que está ausente. 
Fica adiado, em virtude da ausência do Sr. Deputado cearense. 
 Não havendo mais nada a tratar, como diz o Deputado Presidente Arlindo Chinaglia, convoco a próxima 
reunião ordinária para quarta-feira, dia 13, às 14h30min, neste plenário, e declaro encerrada a sessão. 
 Tenham todos uma boa tarde. Fiquem com Deus. 
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