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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, 

REALIZADA EM 12 DE JULHO DE  2011. 
 
Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, foi convocada ordinariamente a Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com o objetivo de apreciar as matérias constantes da Pauta nº 14. Foi 
registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares: Ademir Camilo, Andre Vargas, André Zacharow, 
Arlindo Chinaglia, Claudio Cajado, Dilceu Sperafico, Edmar Arruda, Fábio Ramalho, Genecias Noronha, Geraldo 
Simões, Gilmar Machado, Giroto, João Dado, João Magalhães, José Priante, Luciana Santos, Marçal Filho, Márcio 
Reinaldo Moreira, Nilton Capixaba, Raimundo Gomes de Matos, Roberto Britto, Rodrigo de Castro, Rogério 
Marinho, Rubens Bueno, Rui Costa, Valtenir Pereira, Vitor Penido e Wellington Roberto; - Senadores titulares: Acir 
Gurgacz, Anibal Diniz, Cyro Miranda, Francisco Dornelles, Jayme Campos, João Vicente Claudino, Magno Malta, 
Sérgio Petecão, Vital do Rêgo e Walter Pinheiro; - Deputados suplentes: Alexandre Leite, Daniel Almeida, 
Domingos Sávio, Edson Silva, Geraldo Resende, Hugo Leal, João Carlos Bacelar, José Airton, Pedro Chaves, 
Roberto Teixeira, Ronaldo Zulke, Valmir Assunção, Vaz de Lima, Weliton Prado e Zé Geraldo; - Senadores 
suplentes: Delcídio do Amaral, Eduardo Braga, Inácio Arruda e Lídice da Mata. Foi registrada a ausência dos 
membros titulares: - Deputados: Efraim Filho, George Hilton e Gonzaga Patriota; - Senador: Ricardo Ferraço. Foi 
registrado o comparecimento dos parlamentares não integrantes da Comissão o Deputado Otavio Leite e o Senador 
Paulo Paim. ABERTURA: às quatorze horas e quarenta minutos, e havendo número regimental conforme 
estabelecido no art. 134 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso 
Nacional, o Presidente, Senador Vital do Rêgo (PMDB/PB), declarou iniciados os trabalhos. Tendo sido atingido o 
quorum para deliberação em ambas as Casas, o Presidente anunciou a apreciação das Atas das seguintes 
reuniões: Ata da 12ª Reunião Ordinária, realizada no dia 5/7/2011 e da 4ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
6/7/2011, as Atas foram aprovadas por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. EXPEDIENTE: Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, foi 
dispensada leitura dos expedientes. O Presidente determinou ao Departamento de Taquigrafia a sua inclusão nas 
notas taquigráficas da reunião. Informou que a lista com os expedientes foi encaminhada, pelo correio eletrônico, 
aos membros e Lideranças Partidárias nesta data. ORDEM DO DIA: PAUTA 14. 1. Relatório do CAE que trata do 
Exame de Admissibilidade das emendas, inclusive as de Relator, apresentadas ao Projeto de Lei nº 2/2011-CN 
(PLDO 2012) – Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012, conforme dispõe o art. 25 da Resolução nº 1, 
de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. Autor: Comitê de Admissibilidade de 
Emendas – CAE. Ausente o Coordenador do CAE, Deputado Danilo Forte (PMDB/CE), o Relatório foi apresentado 
pelo membro do Comitê, Senador Walter Pinheiro (PT/BA). Não houve debate. Em votação, o Relatório foi 
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2 – 
Relatório apresentado ao Projeto de Lei Nº 2/2011-CN, que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras providências”  - PLDO/2012. Relator: Deputado Márcio Reinaldo 
Moreira (PP/MG). Foram apresentadas 3.010 emendas. Voto: favorável ao Projeto de Lei, nos termos do 
Substitutivo apresentado. Das 3.010 emendas apresentadas, o Relator ofereceu voto pela APROVAÇÃO a 122, pela 
APROVAÇÃO PARCIAL a 1276 e pela REJEIÇÃO das demais 1612. O Relator já havia apresentado o Relatório, a 
Errata, o Adendo e o Adendo 2 na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 6/7/2011. O Presidente declarou 
iniciados a discussão e o prazo para apresentação de destaques.  Discutiram a matéria os Deputados Claudio 
Cajado (DEM/BA), Pedro Chaves (PMDB/GO), Andre Vargas (PT/PR), Zé Geraldo (PT/PA), Domingos Sávio 
(PSDB/MG), Fábio Ramalho (PV/MG), Rogério Marinho (PSDB/RN), Marçal Filho (PMDB/MS), Vaz de Lima 
(PSDB/SP) e os Senadores Delcídio do Amara (PT/MS), Paulo Paim (PT/RS) e Jayme Campos (DEM/MT). O 
Presidente encerrou a discussão e o prazo para apresentação de destaques. Foram apresentados 303 destaques. 
O Presidente submeteu à votação o Relatório, a Errata e os Adendos 1 e 2 que foram aprovados por 
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ressalvados os 
destaques. O Deputado Claudio Cajado (DEM/BA) fez uso da palavra para propor a suspensão dos trabalhos para 
que os parlamentares, autores de destaques, pudessem reunir-se com o Relator da PLDO/2012, a fim de auxiliar na 
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sua análise. Não houve acordo para a suspensão da reunião. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente 
retomou a apreciação das matérias constantes da pauta.  3 – Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de 
Lei nº 3/2011-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do 
Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor global de 
R$ 999.119.180,00 (novecentos e noventa e nove milhões, cento e dezenove mil, cento e oitenta reais), para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Senador João Vicente Claudino (PTB/PI). Foram 
apresentadas 35 emendas. Voto: favorável nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das 
emendas de nºs 5, 6, 13 a 17, 20 a 26, 30 e 31, e pela rejeição das  demais. Ausente o Relator, foi designado o 
Senador Acir Gurgacz (PDT/RO) como relator ad hoc. O Deputado Rogério Marinho (PSDB/RN) solicitou a leitura 
integral do Relatório, que foi feita pelo relator ad hoc.  Em conformidade com o disposto no § 2° do art.146, da 
Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente declarou 
inadmitidas as emendas indicadas pelo relator. Discutiram a matéria os Deputados Rogério Marinho (PSDB/RN), 
Vaz de Lima (PSDB/SP), Domingos Sávio (PSDB/MG) e Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE). Em votação, o 
Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. – 
Apreciação do requerimento para inversão de pauta, com objetivo de apreciar preferencialmente o item 7 da pauta - 
Requerimento nº 14/2011-CMO. Autor: Deputado Giroto (PR/MS). O autor fez a apresentação do requerimento. 
Discutiram a matéria os Deputados Rogério Marinho, Domingos Sávio, Vaz de lima, Raimundo Gomes de Matos e o 
Senador Inácio Arruda (PCdoB/CE). Finalizada a discussão, o Presidente anunciou a votação na representação da 
Câmara dos Deputados. Ao proclamar o resultado nessa Casa, o Deputado Rogério Marinho (PSDB/RN) pediu 
verificação de votação, com o apoiamento dos Deputados Claudio Cajado (DEM/BA), Vaz de Lima (PSDB/SP) e 
Raimundo Gomes de Matos, 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 Anibal Diniz (PT/AC) para fazer a chamada nominal dos 
representantes da Câmara dos Deputados. O Deputado Domingos Sávio (PSDB/MG), ao ser chamado, informou 
que estava em obstrução. O Presidente proclamou o resultado: votos SIM: 16; votos NÃO: 3; número total de 
votantes: 19. O Presidente informou que o requerimento de inversão de pauta havia sido aprovado na 
representação da Câmara dos Deputados e, em votação na representação do Senado Federal, foi aprovado contra 
os votos dos Senadores Cyro Miranda (PSDB/GO) e Jayme Campos (DEM/MT). 7 – Apreciação do Requerimento 
n° 14/2011-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 dos investimentos necessários à realização da 
Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016”. Autor: Deputado Wellington 
Roberto (PR/PB). O autor apresentou o requerimento. Discutiram a matéria os Deputados Rogério Marinho, Vaz de 
Lima. O Presidente convidou o Senador Walter Pinheiro (PT/BA) para sucedê-lo na direção dos trabalhos, conforme 
dispõe o art. 14 da Resolução nº 1/2006, alterada pela de nº 3/2008, ambas do Congresso Nacional. O Presidente 
em exercício deu prosseguimento ao debate concedendo a palavra aos Deputados Domingos Sávio, Raimundo 
Gomes de Matos, Otávio Leite (PSDB/RJ) e José Priante (PMDB/PA). O Presidente em exercício encerrou a 
discussão. Em votação, o Requerimento foi aprovado contra os votos dos Deputados Rogério Marinho, Raimundo 
Gomes de Matos e Domingos Sávio, na representação da Câmara dos Deputados e, em votação na representação 
do Senado Federal, foi aprovado contra o voto do Senador Cyro Miranda. O Senador Vital do Rêgo reassumiu a 
condução dos trabalhos. 4 – Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 9/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Eleitoral e do Trabalho, da Presidência da República, do 
Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, crédito especial no valor global de R$ 
48.993.402,00 (quarenta e oito milhões, novecentos e noventa e três mil, quatrocentos e dois reais), para os fins 
que especifica, e dá outras providências”. Relator: Senador Jayme Campos. Foram apresentadas 5 emendas.  Voto: 
favorável nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de nºs  2 a 5, e pela  rejeição 
da emenda nº 1. Discutiram a matéria o Deputado Pedro Chaves e o Senador Cyro Miranda. Em conformidade com 
o disposto no § 2° do art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do Congresso 
Nacional, o Presidente declarou inadmitidas as emendas indicadas pelo relator. Em votação, o Relatório foi 
aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 5 – Apreciação do 
Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 10/2011-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das 
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Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global de R$ 
38.062.926,00 (trinta e oito milhões, sessenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Senador Cyro Miranda. Não foram apresentadas emendas. Voto: 
favorável nos termos do projeto. Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas 
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 6 –  Apreciação do 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. Não foram apresentadas emendas. Voto: pela INCLUSÃO no 
Anexo VI da Lei nº 12.381/2011 (LOA 2011), os Programas de Trabalho 1451.0310.1D73.1554 e   
1451.0310.1D73.0214, vinculados à Unidade Orçamentária 56.101 - Ministério  das  Cidades, relativos às  obras  de  
Macrodrenagem  do Canal do Congo, Edital de Concorrência nº 13/2010, nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo apresentado. Propõe que a Comissão solicite ao Tribunal de Contas da União a manutenção do 
acompanhamento da obra. Retirado de pauta a pedido do Relator, em virtude do recebimento de novas 
informações sobre a matéria. 8 – Apreciação do Requerimento n° 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 (DEM/PB). Apreciação adiada em virtude da 
ausência do autor. 9 - Apreciação do 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 (PMDB/CE), Benjamin Maranhão (PMDB/PB) e Wellington Roberto (PR/PB). 
Apreciação adiada em virtude da ausência dos autores. 10 – Apreciação do Requerimento nº 18/2011-CMO, que 
“Requer informações adicionais aos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, no âmbito de 
suas respectivas competências, acerca do Decreto nº 7.445, de 1º/3/2011 (Decreto de Limitação de Movimentação 
e Empenho)”. Autor: Deputado Vaz de Lima - Coordenador do Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da 
Execução Orçamentária - CFIS. Não houve debate. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade 
nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 11 – Apreciação do Requerimento nº 
19/2011-CMO, que “Requer a realização de audiência pública conjunta das Comissões Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, de Fiscalização Financeira e Controle – CFFC, de Viação e 
Transportes – CVT e de Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP, com o Ministro Alfredo 
Nascimento, para prestar esclarecimento acerca dos supostos fatos apresentados pela Revista Veja, edição nº 2224 
– ano 44 – nº 27, de 6 de julho de 2011, páginas 64 a 70”. Autor: Deputado Wellington Roberto. Retirado de pauta a 
pedido do autor, por perda de finalidade. 12 – Apreciação do Requerimento nº 20/2011-CMO, que “Requer a 
inclusão ao Requerimento 01/2011, para fazer parte de Audiência Pública, o Presidente da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção – CBIC, o Sr. Paulo Safady Simão, em primeiro momento, para debater sobre a adoção de 
regime licitatório diferenciado nas contratações dos Jogos Olímpicos, Paraolímpicos, Militares e da Copa do 
Mundo”. Autor: Deputado Claudio Cajado. O autor apresentou o requerimento. Não houve debate. Em votação, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
13 – Apreciação do Requerimento nº 21/2011-CMO, que requer a aprovação da Moção de Pesar, com 
consignação da Comissão, em virtude do falecimento do ex-Presidente da República, Senador Itamar Franco.  
Autor: Deputado Claudio Cajado. O autor apresentou o requerimento. Não houve debate. Em votação, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
O Presidente teceu comentários acerca do caráter e das virtudes do ex-Presidente da República, Senador Itamar 
Franco. 14 – Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 44/2009-CN que “Encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 2354/2007 - TCU - Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, 
realizado pela Secretaria de Macroavaliação Governamental - Semag, referentes ao 3º quadrimestre de 2006, sobre 
o acompanhamento das publicações e do envio a Corte de Contas pelos titulares dos Poderes e Órgãos da esfera 
federal. (TC 002.798/2007-0)”, que analisa, para a CMO, os RGF encaminhados através das seguintes proposições: 



 
CONGRESSO NACIONAL 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 

 4

MCN nº 20/2007–Poder Executivo; OFN nº 01/2007–Câmara dos Deputados; OFN nº 02/2007– Superior Tribunal 
de Justiça; OFN nº 04/2007 -Tribunal Superior Eleitoral; e  OFN nº 03/2007–Ministério Público da União . Relator: 
Deputado Danilo Forte. Voto: pelo arquivamento da matéria. Ausente o Relator, foi designado o Deputado Ademir 
Camilo (PDT/MG) como relator ad hoc, que fez a apresentação do voto constante no Relatório. Não houve debate. 
Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. 15 – Apreciação do Relatório apresentado ao Ofício nº 40/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso 
Nacional, em cumprimento aos §§ 4º e 5º do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, o relatório do 
Banco do Brasil S/A sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos com as aplicações dos recursos do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste (FCO), no ano de 2008”. Relator: Deputado Ângelo Agnolin 
(PDT/TO). Voto: pelo arquivamento da matéria. Ausente o Relator, foi designado o Deputado João Dado (PDT/SP) 
como relator ad hoc, que fez a apresentação do voto constante no Relatório. Não houve debate. Em votação, o 
Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 16 – 
Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 5/2010-CN que “Encaminha ao Congresso Nacional, as 
Demonstrações Financeiras do Banco Central do Brasil referentes ao exercício de 2009, conforme determina o art. 
112 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009)”; Aviso nº 21/2009-CN 
que “Encaminha ao Congresso Nacional as Demonstrações Financeiras do Banco Central do Brasil referentes ao 1º 
trimestre de 2009, conforme determina o art. 112 da Lei 11.768, de 14.08.2008 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2009)”; Aviso nº 40/2009-CN que “Encaminha ao Congresso Nacional as Demonstrações Financeiras 
Sintéticas Intermediárias, referente ao 1º semestre de 2009, conforme determina o art. 112 da Lei nº 11.768 de 14 
de agosto de 2008 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009)”; Aviso nº 51/2009-CN  que “Encaminha ao 
Congresso Nacional as Demonstrações Financeiras deste Banco Central referentes ao 3º trimestre de 2009, 
conforme determina o art. 112 da Lei 11.768 de 14.08.2008 (LDO para 2009)”. Relator: Senador Cyro Miranda. Voto: 
pelo arquivamento da matéria. O relator fez a apresentação do voto constante no Relatório. Não houve debate. Em 
votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. 17 – Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso 4/2011-CN, que “Encaminha as Demonstrações 
Financeiras do Banco Central do Brasil referentes ao exercício de 2010, conforme determina o art. 115 da Lei 
12.017 de 12.08.09 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010)”; Aviso nº 11/2010-CN, que “Encaminha ao 
Congresso Nacional as Demonstrações Financeiras do Banco Central do Brasil referentes ao 1º trimestre de 2010, 
conforme determina o art. 115 da Lei 12.017, de 12.08.09 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010)”; Aviso nº 
27/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional as Demonstrações Financeiras do Banco Central do Brasil 
referentes ao 1º semestre de 2010, conforme determina o art. 115 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009 (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para 2010)”; e Aviso 37/2010-CN que “Encaminha ao Congresso Nacional conforme 
determina o art. 115 da Lei 12.017, de 12.08.2009 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010), as Demonstrações 
Financeiras do Banco Central do Brasil referentes ao 3º trimestre de 2010”. Relator: Senador Anibal Diniz (PT/AC). 
Voto: pelo arquivamento da matéria. O relator fez a apresentação do voto constante no Relatório. Não houve 
debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. 18 – Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 15/2011-CN, que “Encaminha, nos termos 
do art. 114 da Lei nº 12.309 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011), de 9 de agosto de 2010, as 
Demonstrações Financeiras do Banco Central do Brasil referentes ao 1º trimestre de 2011”. Relator: Deputado 
Andre Vargas. Voto: pelo arquivamento da matéria.  O relator fez a apresentação do voto constante no Relatório. 
Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 19 – Apreciação do Relatório apresentado ao Ofício nº 21/2010-CN que 
“Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009, o 
Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao primeiro trimestre de 2010”; Ofício nº 34/2010-CN que 
“Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009, o 
Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao segundo trimestre de 2010”; Ofício nº 46/2010-CN que 
“Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009, o 
Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao terceiro trimestre de 2010”; e Ofício 2/2011-CN que 
“Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16.06.2009, o Relatório 
Gerencial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES referente ao quarto trimestre de 
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2010”. Relator: Senador Fernando Collor (PTB/AL). Voto: pelo arquivamento da matéria. Ausente o Relator, foi 
designado o Senador Acir Gurgacz como relator ad hoc, que fez a apresentação do voto constante no Relatório. 
Não houve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 20 – Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 12/2010-CN que 
“Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.882, de 23 de dezembro de 2008, o 
relatório sobre as operações de redesconto e empréstimo realizadas pelo Banco Central do Brasil referente ao 1º 
trimestre de 2010”; Aviso nº 18/2010-CN que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 1º, § 6º, da 
Lei nº 11.882, de 23 de dezembro de 2008, o relatório sobre as operações de redesconto e empréstimo realizadas 
pelo Banco Central do Brasil referente ao 2º trimestre de 2010”; Aviso nº 34/2010-CN que “Encaminha ao 
Congresso Nacional o Relatório trimestral sobre operações de redesconto e empréstimo realizadas nos termos da 
Lei 11.882, de 23 de dezembro de 2008”; Aviso nº 3/2011-CN que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos 
do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.882, de 23 de dezembro de 2008, relatório sobre as operações de redesconto e 
empréstimo realizadas pelo Banco Central do Brasil, referente ao quarto trimestre de 2010”. Relator: Senador 
Delcídio do Amaral (PT/MS). Voto: pelo arquivamento da matéria e recomendação que a Comissão adote a 
interpretação constante da Nota Jurídica PGBC- 527/2011, da lavra da Procuradoria-Geral do  Banco Central  do 
Brasil  e  endossada  pela Diretoria  e  pela  Presidência  daquela Autarquia. Ausente o Relator, foi designado o 
Senador Anibal Diniz como relator ad hoc, que fez a apresentação do voto constante no Relatório. Não houve 
debate. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. – Apreciação do Requerimento para inclusão na pauta do Ofício Conjunto nº 4/2011-Coff/Conorf. 
(Errata à LOA/2011). Autor: Senador Vital do Rêgo, Presidente da CMO. O autor apresentou o requerimento. Não 
houve debate. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. EXTRAPAUTA. – Apreciação do Ofício Conjunto nº 4/2011/Coff/Conorf, que 
propõe a “Correção de erro de ordem técnica verificada no Autógrafo da Lei Orçamentária para 2011 (Lei nº 12.381, 
de 9 de fevereiro de 2011)”. (Errata à Lei Orçamentária Anual para 2011). Não houve debate. Em votação, a Errata 
foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  Às dezessete 
horas e trinta e nove minutos, o Presidente suspendeu a reunião para análise dos destaques apresentados ao 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012. Às dezoito horas e dezenove minutos, os trabalhos foram 
reiniciados. O Presidente informou que o Relator do PLDO/2012, Deputado Márcio Reinaldo Moreira (PP/MG), 
solicitou mais tempo para análise dos destaques, tendo em vista que havia cerca de 10 destaques pendentes de 
decisão. E conforme acordo do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias na CMO, suspendeu a 
reunião e estabeleceu o seu reinício para às vinte horas e trinta minutos. Às vinte horas e trinta e três minutos, o 
Presidente reabriu a reunião e deu continuidade aos trabalhos. O Presidente informou que antes da votação do 
Relatório apresentado ao Projeto de Lei Nº 2/2011-CN - (PLDO/2012), o Senador Paulo Paim (PT/RS) havia feito 
proposta com relação à inclusão do § 3º no art. 48 do Substitutivo que assegura os recursos orçamentários 
necessários ao atendimento da política de ganhos reais aplicável às aposentadorias e pensões do Fundo do 
Regime Geral de Previdência Social a ser definida em articulação com as Centrais Sindicais e com representantes 
das organizações dos aposentados. Tendo em vista que o Relator da matéria concordou com o texto, este passou a 
fazer parte do seu Relatório nos termos do Adendo 3, encaminhado à Comissão. Não houve debate. Em votação, o 
Adendo 3 foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
Apreciação dos 303 destaques apresentados ao Projeto de Lei Nº 2/2011-CN, que “Dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras providências”  - PLDO/2012.  Fizeram uso da 
palavra os Deputados Vaz de Lima e Rogério Marinho para comentar sobre o trabalho do Relator quanto à análise 
dos destaques apresentados ao PLDO/2012. O Deputado Marcio Reinaldo Moreira, relator do PLDO/2012, fez a 
apresentação da análise dos destaques. Apreciação dos destaques: 1) Proposta do Presidente para votação em 
globo dos destaques, por tipo de voto do Relator, ressalvados os solicitados para votação separadamente de autoria 
do Deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade nas 
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2) Destaques com voto do Relator pela 
APROVAÇÃO: 7, 52, 69, 71, 77, 81, 257, 258, 261 e 277. Em votação, os destaques foram aprovados por 
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3) Destaques com voto do 
Relator pela APROVAÇÃO PARCIAL:  129, 163, 202, 229 e 230. Em votação, os destaques foram aprovados por 
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unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 4) Destaques com voto do 
Relator pela REJEIÇÃO: 3 a 6, 8 a 51, 53 a 68, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 82 a 128, 130 a 162, 164 a 201, 203 a 
228, 231 a 256, 259, 260, 262 a 276 e 278 a 303. 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. 5) Destaques solicitados para votação separadamente:  5.1) 74, à emenda 2447.0010, do 
Deputado Rogério Marinho. Voto do Relator: pela rejeição. O autor apresentou o destaque. Falaram, ainda, sobre a 
matéria os Deputados Gilmar Machado para encaminhar o voto contrário e Claudio Cajado para encaminhar o voto 
favorável. Em votação, o destaque foi rejeitado na representação da Câmara dos Deputados com voto contrário 
dos Deputados Rogério Marinho, Raimundo Gomes de Matos, Rodrigo de Castro e Claudio Cajado. Não foi 
apreciado na representação do Senado Federal, conforme dispõe o § 1º do art. 43 do Regimento Comum.  5.2) 79, 
à emenda 2447.0024,  do Deputado Rogério Marinho. Voto do Relator: pela aprovação. O autor apresentou o 
destaque. Falaram, ainda, sobre a matéria o Deputado Gilmar Machado (PT/MG) para encaminhar o voto contrário e 
o Deputado Claudio Cajado para encaminhar o voto favorável. Em votação, o destaque foi rejeitado na 
representação da Câmara dos Deputados. Não foi apreciado na representação do Senado Federal, conforme dispõe 
o § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 6) Destaque cujo voto do Relator passou de “Pela Rejeição” para “Pela 
Aprovação”: 02, à emenda 1876.0006, do Deputado Rubens Bueno. Em votação, o destaque foi aprovado por 
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado Marcio Reinaldo 
Moreira, Relator do PLDO/2012, fez uso da palavra para fazer a leitura de um Adendo, a ser apresentado no 
Plenário do Congresso quando da apreciação do Projeto de Lei Nº 2/2011-CN. O Presidente esclareceu que o 
documento lido pelo relator não estava sujeito à apreciação pela Comissão. Fizeram uso da palavra para 
parabenizar o trabalho do Relator da PLDO/2012, os Deputados Claudio Cajado, Rogério Marinho e Welliton Prado 
(PT/MG). O Deputado Marcio Reinaldo Moreira agradeceu as palavras de congraçamento dos parlamentares e na 
oportunidade proferiu as suas considerações. Falaram, ainda, o Senador Acir Gugacz, os Deputados Marçal Filho, 
Luciana Santos (PC do B/PE), Rubens Bueno (PPS/PR), Andre Vargas, Edimar Arruda (PSC/PR), Raimundo 
Gomes de Matos, João Dado, Nilton Capixaba (PTB/RO), Roberto Britto (PP/BA), Vaz de Lima, Arlindo Chinaglia 
(PT/SP) e Gilmar Machado, este para agradecer ao Relator pelo trabalho à frente da relatoria do PLDO/2012, ao 
Presidente pela condução equilibrada e democrática dos trabalhos e à Assessoria de Orçamento da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal pela presteza e dedicação. O Presidente agradeceu o empenho de todos os 
parlamentares presentes, parabenizou o Relator e todo o corpo técnico das duas Casas do Congresso Nacional. 
ENCERRAMENTO: concluída a votação das matérias constantes da pauta, o Presidente encerrou os trabalhos.  
Antes, cancelou as demais reuniões que foram convocadas para os dias 12, 13 e 14 de julho e convocou reunião 
ordinária para o dia dois de agosto, às quatorze horas e trinta minutos, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
Para constar, eu, Myrna Lopes Pereira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após a sua aprovação, será assinada 
pelo Presidente e encaminhada para publicação no Diário do Congresso Nacional – Sessão Conjunta. Os trabalhos 
foram gravados e, após traduzidos, integrarão esta Ata. Senador VITAL DO RÊGO. Presidente. xxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 


