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 O SR. PRESIDENTE ( Deputado Cyro Miranda) - Há número regimental para 

a abertura dos trabalhos. 

 Declaro iniciada a 19ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes da Pauta nº 21/2011. 

 Informo que os avulsos das matérias encontram-se nas mesas de trabalho. 

 Há quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal. 

Por acordo do Colégio de Líderes, vamos incluir na extrapauta o 

Requerimento nº 32/2011, que “requer a realização de seminários regionais para 

debater o Projeto de Lei Orçamentária de 2012 e o Projeto de Lei do Plano 

Plurianual para 2012-2015, nos termos 2º do art. 29 e do art. 96 da Resolução nº 

01/2006-CN.” 

 Em votação a inclusão da matéria na Ordem do Dia: 

“Requeiro, nos termos do art. 214, parágrafo único, inciso 

3 do Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão do 

Requerimento nº32/2011-CMO, seminários regionais, na 

Ordem do Dia da 19ª Reunião Ordinária desta Comissão, 

realizada em 20 de setembro de 2011.” 

Senador Walter Pinheiro. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. Aqueles que concordam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. Aqueles que concordam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

 Está incluído na Ordem do Dia o requerimento do Senador Walter Pinheiro. 

 Peço ao Senador Walter Pinheiro, Autor do requerimento, que faça a leitura 

do mesmo. 

 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Requerimento nº 32/2011-CMO, que 

“requer a realização de seminários regionais para debater 

o projeto de Lei Orçamentária para 2012 e o projeto de lei 

do Plano Plurianual para 2012-2015, nos termos do § 2º, 
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art. 29, e do art. 96 da Resolução nº 01/2006, do 

Congresso Nacional.” 

 Sr. Presidente, nos termos do § 2º, art. 29, e do art. 96 da Resolução nº 

01/2006, requeremos que sejam realizados seminários regionais para debater o 

Projeto de Lei Orçamentária para 2012, Projeto de Lei nº 28/2011, e o Projeto de Lei 

do Plano Plurianual de 2012 a 2015, Projeto de Lei nº 28/2011-CN. 

 Os seminários serão realizados nas seguintes cidades: João Pessoa, PB; 

Salvador, BA; São Paulo, SP; Curitiba, PR; Porto Alegre, RS; Campo Grande, MS; 

Goiânia, GO; Porto Velho, RO; Rio Branco, AC; Vitória, ES. 

 Para o apoio à realização dos seminários será necessária a presença de um 

servidor da Secretaria da CMO, um consultor da Consultoria de Orçamento e 

Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, um consultor da Consultoria de 

Orçamento e Fiscalização e Controle do Senado Federal. 

 Justificação. O requerimento visa proporcionar participação democrática da 

população nas discussões referentes à alocação de recursos públicos. Faz-se 

necessária a realização dos referidos seminários para que, ouvida a população, o 

Congresso Nacional possa distribuir os parcos recursos públicos, de forma a 

alcançar maiores retornos para o povo brasileiro.  

Assinam o Deputado Arlindo Chinaglia, PT São Paulo, Relator do Projeto de 

Lei Orçamentária e o Senador Walter Pinheiro, Relator do PPA 2012/2015.  

É esse o requerimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cyro Miranda) - Está em discussão o 

Requerimento de nº 32. Deputado Ademir Camilo. 

O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sr. Senador Walter Pinheiro, aqui 

está faltando Minas Gerais e, em conversa com alguns Parlamentares, sugeriu-se 

incluir Minas Gerais, com a cidade de Uberlândia, já que no ano anterior, a Capital 

do Estado recebeu a Comissão de Orçamento. Agora estamos sugerindo que a 

cidade de Uberlândia, a segunda maior cidade de Minas Gerais, seja incluída, pois 

ela está na rota das outras cidades. Então, essa audiência poderia realizar-se nessa 

cidade. É a sugestão que faço. Eu gostaria que V.Exa., juntamente com os 

companheiros da Comissão, aceitasse  essa sugestão.  
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Cyro Miranda) - Passo a palavra ao nobre 

Senador Walter Pinheiro.  

O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,  fizemos um acordo 

com os Deputados: como  tínhamos feito a escolha de duas cidades por região, 

acrescentamos, a pedido da bancada gloriosa de Minas, um encaixe em data 

posterior, acertada com a própria bancada da Comissão de Orçamento, Uberlândia - 

Minas Gerais, como outra cidade em que vamos realizar o seminário, portanto, 

mantendo o requerimento e acrescentando Uberlândia, capital do Triângulo Mineiro, 

como ponto de passagem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cyro Miranda) - Com a palavra o Sr. 

Deputado Efraim Filho. 

O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sem comprar nenhuma briga com o 

povo de Uberaba, pelo amor de Deus! 

O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Sr.Presidente, eu gostaria apenas de 

apor a nossa concordância com a realização dos seminários. Em virtude de reunião 

com tivemos, abrimos exceção para votação deste requerimento. Queria ainda 

deixar registrado que, na justificativa, fala-se que o Congresso Nacional irá distribuir 

os parcos recursos públicos, Senador Walter Pinheiro, mas nós sabemos que hoje 

temos um Governo de caixa cheio, batendo recorde de arrecadação, que chega a 

quase 1 trilhão de reais, então acho que esses parcos recursos públicos estão muito 

humildemente colocados. Eu só queria deixar este registro a V.Exa.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cyro Miranda) - Muito obrigado, V.Exa. tem 

razão. Dependendo da ótica; parcos recursos podem representar alguns trilhões de 

reais. Então,  fica incluso, no requerimento do Senador Walter Pinheiro, o Município 

de Uberlândia, para a realização de uma próxima reunião a ser agendada. 

Em votação o Requerimento nº 32, de autoria do Senador Walter Pinheiro e 

do Deputado Arlindo Chinaglia.  

Em votação na Câmara. (Pausa.)   

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão 

(Pausa.)   

Aprovado.  

Votação no Senado. (Pausa.)   
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Os Srs. Senadores que concordam permaneçam  como estão. (Pausa.)   

Aprovado.  

Com a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos.  

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - É só uma questão 

didática. É importante nós, através do cronograma que foi entregue,  sabermos do 

nosso Relator se há possibilidade de modificarmos o calendário. De acordo com 

S.Exa., nós vamos fazer as audiências nos Estados e ouvi-los, onde com certeza 

surgirão demandas de emendas ao PPA. Pelo cronograma apresentado, nós 

teríamos a apresentação do relatório preliminar no dia 19 de setembro. Então, essas 

audiências seriam inócuas, porque o relatório já deveria estar na Casa. Seria de 

bom alvitre a Assessoria Técnica rever o calendário para readequar essas 

audiências para ir compatibilizando e até para fortalecer o relatório, em termos do 

pacto federativo. 

O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Permita-me, Senador Cyro Miranda. 

Deputado Raimundo, há uma questão que eu diria que é quase automática do ponto 

de vista desse calendário. Nós seguimos as regras estabelecidas na própria 

resolução. Então, na medida em que a Comissão for tendo os seus trabalhos, vamos 

mudando esse calendário, ajustando-o à vida real da Comissão, porque no momento 

a Comissão, obrigatoriamente, tem de cumprir a resolução e abrir com esse 

calendário. Mas, por exemplo, dizíamos na reunião que, depois das audiências 

públicas, efetivamente, é que vamos apresentar o nosso relatório preliminar; depois 

de apresentado o relatório preliminar é que vamos abrir  prazo para  apresentação 

de emendas, inclusive das Sras. e Srs. Deputados e Senadores. Portanto, 

ajustaremos o calendário na medida do funcionamento da nossa Comissão. Acho 

que isso atende aí... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Cyro Miranda) - V.Exa., Deputado Raimundo, 

tem toda a razão. Só que não vai ser lido o relatório. Nós vamos fazendo as 

audiências, porque regimentalmente não podemos mudar.  

Em virtude de falta de acordo para votação das demais matérias constantes 

da Pauta nº 21, de 2011, encerro os trabalhos. Antes, porém, convoco reunião 

extraordinária para o dia 28 de setembro, quarta-feira, às 14h30min, neste plenário. 

Declaro encerrada esta sessão. 




