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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Boa tarde a todos. 
 Peço a atenção de V.Exas. e da Assessoria para que todos se posicionem nos seus respectivos 
assentos e possamos dar início à nossa reunião. 
 Há número regimental para abertura dos nossos trabalhos. 
 Declaro iniciada a 17ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes na Pauta nº 19/2011. 
 Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa dos trabalhos.  
 Há quorum na Câmara e no Senado.    
 Conclusão da apreciação das atas. 
 Havendo concordância do plenário, proponho a dispensa da leitura das atas — com a anuência de 
todos. (Pausa.) 
 Está dispensada, com apoio de todos, a leitura das atas, por terem sido distribuídas antecipadamente. 
 Não havendo discussão, conforme o estabelecido no art. 8º, coloco em votação as atas das 15ª e 16ª 
Reuniões Ordinárias, realizadas em 16 e 23 de agosto, e da 6ª Reunião Extraordinária, realizada em 24 de 
agosto. 
 As atas estão em votação na Câmara. (Pausa.) 
 Aprovadas. 
 Em votação no Senado. 
 Aprovadas também. 
 Conforme o estabelecido na 4ª Reunião Extraordinária, em abril de 2008, fica dispensada a leitura do 
expediente. As notas estão nos gabinetes de V.Exas. 
 

EXPEDIENTE 
Correspondência recebida pela Secretaria da Comissão 

 
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. Informo, ainda, que a lista 
com os expedientes será enviada através do correio eletrônico aos gabinetes dos membros e às Lideranças 
Partidárias nesta data. 

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA: 
- Expediente com indicação para integrar o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com 
assento na Comissão: 
1) Ofício nº 0117-2011, de 24 de agosto, do Senador Sérgio Petecão (PMN/AC), Líder do PMN, indicando o seu 
nome. 

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA: 
 

1) Ofício GP/CMA/Nº 284, de 12 de agosto, da Presidente da Câmara Municipal de Araruama, no Estado do Rio 
de Janeiro, informando o recebimento dos documentos SIAFI de 17/6/2011 e 26/7/2011, que comunica a 
transferência de recursos financeiros destinados aquele Município. 
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- Precatórios a serem incluídos na Proposta Orçamentária para 2012: 
1) Ofício n°1.332/2011-SG/DP-TJ, de 15 de agosto, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao 
Presidente da CMO:  
Aviso Seses de 3 de agosto: 
1) Aviso n° 1.106/2011 (Acórdão nº 2.028/2011): Implantação de loteamentos residenciais de especial interesse 
social no Município de Manaus/AM.  
Avisos Seses de 17 de agosto: 
1) Aviso n° 1.223/2011 (Acórdão nº 2.159/2011): Serviços de engenharia, com fornecimento de material e 
equipamento, visando à implantação de sistema de esgotamento sanitário em Natal/RN. 
2) Aviso n° 1.225/2011 (Acórdão nº 2.171/2011): Obras de construção do sistema de esgotamento sanitário do 
Município de Aracaju/SE. 
 
 Houve uma reunião que precede ordinariamente a de Líderes — esta reunião. Estamos com uma pauta 
consensual na reunião de Líderes para a qual peço a atenção de V.Exas. e dos Líderes: Pauta 19, Item 11, 
Mensagem nº 107; Item 12, Mensagem nº 14; Item 13, Mensagem nº 20 e Mensagem 35; Item 14, Mensagem nº 
67, além do Aviso 15. 
 Apenas essas matérias deverão ser, por decisão do Colégio de Líderes — Aviso 14 —, deliberadas a 
partir de hoje, nesta reunião. 
 Ordem do Dia aberta. 
 Item 11. 

Mensagem nº 107,que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.933, de 
agosto de 2004, o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual – PPA, de 2004 a 2007, ano base 2005”. 
 Mensagem nº 122, que “Encaminha ao Congresso Nacional, Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 
para o período 2004 a 2007.” 
 Mensagem nº 112, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.933, o 
Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2004 a 2007.” 
 O Relator é o Deputado Marçal Filho. Designo, ad hoc, o Deputado Pedro Chaves para ler o relatório e 
voto. 
 O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, vamos direto ao voto. 

 Diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão tome 
conhecimento das Mensagens nºs 107, de 2006/Congresso Nacional, nº 
796/2006 na origem; º 122, de 2007/Congresso Nacional, nº 687/2007 na 
origem; e nº 102, de 2008/Congresso Nacional, número 634/2008 na origem; 
e demais documentos, bem como das apreciações e recomendações que 
faço quanto aos Relatórios de Avaliação do Plano Plurianual relativos aos 
exercícios de 2005, 2006 e 2007 e ao período de 2004 a 2007, e determine o 
seu arquivamento. 
Brasília, 16 de agosto de 2011. 
Deputado Marçal Filho, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Em discussão. 
 Não havendo quem queira discutir, em votação. 
 Na representação da Câmara. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Na representação do Senado. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Item 12.  

Mensagem nº 14, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do §5º do art. 70 da Lei nº 
12.309, de agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias de 2011". 
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Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Peço ao Senador Cyro Miranda que leia o relatório e o voto do eminente Relator. 
O SR. SENADOR CYRO MIRANDA - Sr. Presidente, vamos ao voto. 

“Diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão tome 
conhecimento da Mensagem nº 14, de 2011, e dos demais documentos que 
compõem este processo, e determine o seu arquivamento.” 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, coloco a matéria em votação na representação da Câmara. (Pausa.) 
Aprovada. 
Em votação na representação do Senado. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria foi aprovada. 
Item 13. 
Mensagem nº 20/2011-CN, que "Encaminha, nos termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 9 de 

agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao primeiro bimestre de 2011". 
Mensagem nº 35/2011-CN, que "Encaminha, nos termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 9 de 

agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao segundo bimestre de 2011". 
Um relatório refere-se ao primeiro bimestre de 2011 e o outro refere-se ao segundo bimestre de 2011. 
O Relator designado foi o Senador Delcídio do Amaral, e V.Exa., ad hoc, tão bem pode representá-lo. 
O SR. SENADOR CYRO MIRANDA - Muito obrigado, Excelência. 
Vamos ao voto. 

“Ante o exposto, votamos pela aprovação e pelo arquivamento da 
matéria em questão.” 

Era o que tínhamos a relatar. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, coloco a matéria em votação na representação da Câmara. (Pausa.) 
Aprovada. 
Em votação na representação do Senado. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria foi aprovada. 
Item 14. 
Mensagem nº 67/2011-CN que "Encaminha, nos termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 09 de 

agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao terceiro bimestre de 2011". 
Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Com a palavra o Relator ad hoc. Trata-se do terceiro bimestre. 
O SR. SENADOR CYRO MIRANDA - Vamos ao voto. 

“Diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão tome da 
Mensagem de nº 67, de 2011, do Congresso Nacional, e dos demais 
documentos que compõem esse processo, e determine o seu arquivamento.” 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, coloco a matéria em votação na representação da Câmara. (Pausa.) 
Aprovada. 
Em votação na representação do Senado. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria foi aprovada. 
Vamos ao último item. 

 Item 15. 
 Aviso nº 14/2011-CN, que "Encaminha, nos termos do disposto no § 4º do artigo 71 da Constituição 
Federal, o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da União referente ao 1º trimestre de 2011". 

Relator: Deputado Vaz de Lima. 
Tem a palavra o Relator. 
O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Sr. Presidente, o voto já foi entregue a todos. Vou ler apenas a 

conclusão. 
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“Diante do exposto, observa-se que o TCU agiu dentro de suas competências constitucionais e legais do período 
em exame, pelo que voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento do Relatório de Atividades 
relativas ao primeiro trimestre de 2011 daquela Corte de contas e determine seu arquivamento. 
Sala das Comissões 
Relator: Deputado Vaz de Lima.” 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, coloco a matéria em votação na representação da Câmara. (Pausa.) 
Aprovada. 
Em votação na representação do Senado. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria foi aprovada. 
Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, por força de acordo havido em reunião dos Líderes, 

passo a convocar reunião para conclusão desta mesma pauta, com os requerimentos e PLNs prontos para 
votação, para amanhã, às 14h30min, no mesmo horário da reunião ordinária de hoje. 

Tenham todos uma boa tarde. 
Está encerrada a reunião. 

 
 
 


