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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Há número regimental para 

a abertura dos trabalhos. 

Declaro iniciada a terceira reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes das Pautas nºs 6 e 7, de 2012. 

 Antes de dar encaminhamento, a palavra está à disposição dos Deputados 

para alguma manifestação. (Pausa.) 

 Não havendo interesse em fazer uso da palavra por parte dos 

Parlamentares... 

Em virtude da inexistência de quorum para deliberação na representação da 

Câmara dos Deputados, suspendo a presente reunião, antes convocando a 

continuação para amanhã, dia 25 de abril, às 14h30, neste plenário. 

 Temos quorum para deliberação, mas, devido à necessidade de continuarmos 

o diálogo entre os partidos para a definição da pauta, vamos suspender a reunião 

para amanhã, neste plenário, às 14h30min. 

 Alguma questão? 

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Presidente, desculpe-me. É uma falha 

minha, eu não entendi. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Na reunião do Colégio de 

Líderes, não tivemos condições de estabelecer um acordo em relação à definição da 

pauta. 

 Então, houve uma sugestão por parte do Governo, acatada por todos, no 

sentido de que adiássemos a reunião para amanhã, para que pudéssemos manter 

esse diálogo e tentássemos chegar, até amanhã, a um entendimento sobre a pauta. 

Temos a votação do PLN nº1 e 2 e temos na pauta dois requerimentos, mas em 

função da inexistência de entendimento, achou-se por bem a suspensão da reunião 

para que ela tenha prosseguimento amanhã. 

O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Perfeitamente, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A reunião está suspensa 

até amanhã, às 14 horas e 30 minutos. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Declaro reiniciada a 3ª 

reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 06 e 07, de 2012. 

Há quorum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e 

também na representação do Senado Federal. 

Havendo concordância do Plenário proponho a dispensa da leitura das atas 

por terem sido distribuídas anteriormente.  

Não havendo discussão e conforme estabelecido na alínea f do art. 8º do 

Regulamento Interno da Comissão, coloco em votação as atas das seguintes 

reuniões: 1ª reunião ordinária realizada no dia 10 de abril, 2ª reunião ordinária 

realizada no dia 17 de abril e 1ª reunião de audiência pública realizada no dia 19 de 

abril. 

As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovadas. 

Na representação do Senado Federal.  

Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovadas. 

Conforme decidido na 4ª reunião extraordinária realizada em 17 de abril de 

2008, fica dispensada a leitura dos expedientes e serão transcritas as notas 

taquigráficas desta reunião. 

Informo ainda que a lista com o expediente será enviada através de correio 

eletrônico aos gabinetes dos membros e às lideranças partidárias nesta Casa. 

Entraremos na Ordem do Dia, informando às senhoras e aos senhores que 

colocaremos em votação somente as matérias objeto de consenso na reunião 

realizada com as lideranças partidárias das representações desta Comissão. 

Requerimento nº 03, de 2012, de autoria do Senador Paulo Paim. 

Em função da ausência do autor, o requerimento está prejudicado e ficará 

adiado para a próxima reunião. 
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Pauta 7: Apreciação do Ofício Conjunto 01, de 2012, que propõe a correção 

de erro de ordem técnica verificado no autógrafo da Lei Orçamentária de 2012. 

Errata à Lei Anual para 2012. 

A errata está em discussão.  

A discussão está encerrada. 

A errata está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovada por unanimidade. 

Em votação na representação do Senado. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 01, de 2012.  

Em função do acordo que estamos construindo com as lideranças, fica adiado 

para a próxima reunião. 

Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 02, de 2012, que 

abre ao Orçamento Fiscal da União em favor do Ministério da Integração Nacional 

crédito especial no valor de 90 milhões de reais para o fim que especifica.  

Relator: Senador Vicentinho Alves. 

Foram apresentadas 15 emendas. 

O voto do Relator é favorável nos termos do projeto com indicação pela 

inadmissibilidade das Emendas de nºs 1, 2, 3, e 4, e pela rejeição das demais.  

A palavra está à disposição do Relator para fazer sua apresentação. 

O SR. SENADOR VICENTINHO ALVES - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Srs. Senadores, o Projeto de Lei nº 02, de 2012, do Congresso Nacional, que abre 

ao Orçamento Fiscal da União em favor do Ministério da Integração Nacional crédito 

especial no valor de 90 milhões de reais para os fins que especifica. 

Vou abreviando para ganharmos tempo, Presidente, porque todos têm acesso 

ao nosso relatório. 

De acordo com a Exposição de Motivos nº 0039/2012, que acompanha o PLN 

nº 02/2012, do Congresso Nacional, o crédito permitirá a inclusão de novo projeto, o 
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qual integrará o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, com vistas à 

construção da barragem de Serro Azul, no Estado de Pernambuco, objetivando 

garantir a segurança das populações das cidades de Palmares, Água Preta e 

Barreiros, frequentemente afetadas pelas cheias da bacia do rio Una. 

 Ao projeto de lei, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. 

Senadores, foram apresentadas 15 emendas, conforme detalhamos abaixo.  

 No que diz respeito às emendas apresentadas, manifestamo-nos pela 

inadmissão das Emendas de nºs 1 a 4, em razão do não atendimento ao dispostos 

no art. 109, inciso II, alínea “a” da Resolução nº 01/2006, e em relação às Emendas 

de nºs 5 a 15, manifestamo-nos pela sua rejeição, apesar do mérito, tendo em vista 

a necessidade de se manter a totalidade dos recursos destinados à construção da 

barragem de Serro Azul, que tem por objetivo proteger 10 Municípios do Estado de 

Pernambuco das inundações recorrentes em épocas de chuva. 

 O voto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados: 

Diante do exposto e tendo em vista a constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 02/2012, do 

Congresso Nacional, na forma proposta pelo Executivo com a inadmissão das 

Emendas de nºs 1 a 4, e a rejeição das Emendas de nº 5 a 15. 

Estes são o relatório e o voto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O relatório está em 

discussão. 

O SR. SENADOR ARMANDO MONTEIRO - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador Armando 

Monteiro. 

O SR. SENADOR ARMANDO MONTEIRO - Sr. Presidente, quero 

congratular-me pelo eminente Senador Vicentinho Alves pelo voto proferido, dizendo 

que ele traduz, a meu ver, de forma judiciosa e adequada, a prioridade que deve ser 

dada a esse projeto, que tem indiscutivelmente um grande mérito e alcance do ponto 

de vista social. Quem conhece a região afetada, a mata sul de Pernambuco, sabe do 

drama que tem se reproduzido ao longo desses últimos anos, com inestimáveis 

prejuízos causados à população dessas áreas, região com densidade demográfica 

expressiva. Palmares é o maior Município da região da mata sul de Pernambuco. 
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Portanto, priorizar a destinação desses recursos através dessa realocação se nos 

afigura como muito importante para garantir a execução dessa obra, que 

representará uma solução de caráter estruturante e uma solução definitiva para esse 

drama que vem assolando a população pernambucana, sobretudo essa região do 

Estado.  

Era esse o registro que eu gostaria de fazer, Sr. Presidente.   

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Jaime Martins. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Obrigado, Sr. Presidente. Quero 

também congratular-me com o Senador Vicentinho Alves pelo seu trabalho, pela sua 

relatoria, e deixar também aqui o meu abraço aos companheiros do Estado de 

Pernambuco, que recebem aqui essa vultosa verba do Ministério da Integração, 

certamente mercê do prestígio do nosso Governador do Estado de Pernambuco, 

Eduardo Campos, e do nosso Senador, Armando Monteiro, e do Deputado Coutinho 

também, que inclusive vai ser Relator setorial nesta Comissão. 

 O voto do PR é pela aprovação, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado. 

Deputado Augusto Coutinho, e depois Deputado Duarte Nogueira. 

 O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Sr. Presidente, quero só reiterar 

o que disse o nobre Senador e amigo Armando Monteiro. Como sabe V.Exa. eu sou 

da bancada de Oposição nesta Casa, mas reitero aqui a importância desse projeto 

de lei que vem ao encontro de uma necessidade grave que o Estado de 

Pernambuco teve e tem fruto exatamente de enchentes que aconteceram na Zona 

da Mata sul, drama de repercussão nacional e com graves consequências para o 

povo pernambucano. 

 Reitero, pois, o nosso apoio ao projeto de lei. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Com a palavra o Deputado 

Duarte Nogueira. 

 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, primeiramente 

cumprimento o Relator, Senador Vicentinho Alves, pelo relatório apresentado e pela 

manutenção do escopo originário e principal da matéria, concentrando os recursos 

no problema em questão. Parabenizo o Senador Armando Monteiro, não só pelas 

palavras que proferiu, mas por ter sido indicado pelo seu partido Sub-Relator da 
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seção do trabalho na Lei Orçamentária que iremos apreciar esse ano para o ano que 

vem. Cumprimento também o Deputado Augusto Coutinho, ambos do Estado de 

Pernambuco. 

 Quero registrar o pedido e a orientação favorável pela aprovação dessa 

matéria por dois colegas da minha bancada, o Deputado Sérgio Guerra e o 

Deputado Bruno Araújo, respectivamente Presidente nacional do meu partido e Líder 

do meu partido, também pernambucanos, que foram defensores e ao mesmo tempo 

insistiram para que essa matéria pudesse ser apreciada o mais celeremente 

possível.  

Faço tais ressalvas, porque, mesmo não sendo pernambucano, o Senador 

Flexa Ribeiro, do meu partido, também pediu que concordássemos com a votação 

da matéria no dia de hoje. 

 Então, com o entrosamento que temos, tanto a bancada do PSDB como a do 

Democratas, coordenada aqui pelo Deputado Felipe Maia, vamos aprovar esse PLN 

nº2 e, para que eu não volte a pedir a palavra gostaria apenas de reiterar que faço 

oralmente e, se necessário for, regimentalmente, o requerimento de convite ao 

Ministro das Cidades, o nosso colega Deputado Aguinaldo Ribeiro, para que 

compareça a esta Comissão, convidado por nós, se assim for aprovado por esse 

Plenário, para prestar esclarecimentos dos investimentos que aquela Pasta realiza, 

porque nós deveremos, pelo acordo feito, também aprovar no dia de hoje um 

requerimento do Deputado Felipe Maia que convida um técnico da Caixa Econômica 

Federal para prestar também os esclarecimentos a essa Comissão dos 

investimentos realizados por aquela instituição e por nós fiscalizados. 

 Aproveito, então, a minha fala para já colocar esse requerimento oralmente, 

consultar se é necessário fazê-lo de maneira escrita, formal, e mais uma vez 

cumprimentar todos os membros desta Comissão e agradecer ao Presidente Paulo 

Pimenta pela tolerância do tempo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado. 

Peço a V.Exa. que encaminhe formalmente o requerimento de convite do Ministro. 

 Deputado Waldir Maranhão... 

 O SR. SENADOR VICENTINHO ALVES - Pela ordem. Com a aquiescência 

do Deputado Waldir Maranhão, nosso companheiro, quero, de forma muito rápida, 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0442/12  25/04/2012 
 
 

 6

deixar registrados o meu prazer e a minha satisfação de ter relatado esse projeto. 

Os pernambucanos nos deram uma alegria muito grande, principalmente o 

Ministério Fernando Bezerra, quando, na Assembleia Nacional Constituinte, disse 

“sim” pela criação do meu Estado do Tocantins, e eu como um nativo queria ter essa 

oportunidade desse gesto para com o Ministro Fernando Bezerra, que votou “sim” 

pela criação do nosso Estado e assim homenagear todos os pernambucanos, com 

os quais tenho um ótimo relacionamento de amizade, inclusive com os que aqui 

estão presente. Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado. Deputado 

Waldir Maranhão. 

 O SR. DEPUTADO WALDIR MARANHÃO - Sr. Presidente, primeiro quero 

associar-se a todos os meus colegas Deputados que me antecederam, 

compartilhando também com a natureza da proposta, signatário que sou da projeto 

do Senador Vicentinho que dá a Pernambuco a justa oportunidade de reconstruir, na 

história recente, aquilo que interessa ao País e ao Nordeste brasileiro. Em particular, 

destaco que o Programa de Aceleração do Crescimento é um ponto de sustentação, 

de correção de distorções e, certamente, remeterá ao desenvolvimento sustentável 

daquela rica região. 

 Com certeza, as palavras do nosso Líder Duarte Nogueira refletem o papel 

das oposições republicanas. Esta matéria sendo votada por acordo demonstra o 

nível de maturidade com que S.Exa. conduz os nossos trabalhos. Já um pouco mais 

à frente, eu não tenho dúvida de que o Ministro Aguinaldo Ribeiro — convidado que 

será oportunamente, não no dia de hoje, porque esse foi um entendimento prévio 

que fizemos — virá. São ossos do ofício, é nosso dever dar a contribuição que a 

sociedade deseja e, com certeza, farei neste momento o dever de casa, qual seja o 

de dizer ao nosso Ministro, à nossa bancada, que precisamos dar cada vez mais 

transparência à gestão e a associarmos à nossa meta, que é fazer chegar à ponta 

os recursos orçamentários para melhorar a qualidade de vida da população. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado. 

 Vou colocar em votação. 

 Antes, porém, tem a palavra o Augusto Coutinho. 
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 O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Sr. Presidente, uma questão de 

ordem bem rápida, para chamar a atenção de V.Exa. que vai começar a Ordem do 

Dia. Se não votarmos, vai ficar prejudicada a matéria. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - É por isso que eu quero 

colocar em votação o relatório. 

 Em conformidade com o disposto no § 2º, art. 146, da Resolução nº 1, de 

2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro 

inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator no seu voto. 

O relatório está em discussão. (Pausa.) 

 A discussão está encerrada. 

 O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.

 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

 Aprovado por unanimidade. 

Em votação na representação do Senado Federal. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

 Aprovado por unanimidade. 

 Requerimento para “realização de audiência pública para debater com 

representantes da Caixa Econômica Federal os repasses dos recursos do 

Orçamento da União”, de autoria do Deputado Felipe Maia. 

 O autor está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, de uma forma bem 

sucinta, a audiência pública a que o requerimento se refere se justifica pelo fato de 

terem ocorrido recorrentemente atrasos da Caixa Econômica Federal na aferição e 

no atesto da execução iniciada de obras e serviços.  

Como consequência desses atrasos, pode ocorrer a não liberação dos restos 

a pagar no primeiro trimestre de 2012, tendo em vista a vedação prevista no art. 73, 

inciso VI, da Lei nº 9.504, de 1997, que proíbe as transferências voluntárias no 

período de 3 meses que antecedem o pleito eleitoral. E ainda pode ocorrer o 

cancelamento dos restos a pagar a partir do dia 31 de dezembro de 2012, se esses 

não forem considerados. 
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 O fato, Sr. Presidente, é que nós temos da ordem de 4 bilhões e 360 milhões 

de reais de restos a pagar de 2010, assim como de restos a pagar de 2011, algo em 

torno de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Nós precisamos ouvir dos técnicos da 

Caixa Econômica as razões pelas quais está havendo essa demora nas medições e 

liberações das nossas emendas. Razão pela qual está mais do que justificada a 

importância do requerimento e, consequentemente, das explicações por parte da 

Caixa Econômica para que os Parlamentares possam ter garantidos esses 8 bilhões 

de reais de restos a pagar do Orçamento 2010/2011. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado. 

 Eu vou sugerir que votemos imediatamente. Depois, se os Deputados 

quiserem comentar o requerimento, podem fazê-lo. 

 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Eu só gostaria de subscrever 

conjuntamente o requerimento com o Deputado Felipe Maia. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O Deputado Duarte 

Nogueira subscreve o requerimento conjuntamente com o Deputado Felipe Maia. 

 O requerimento está em discussão. (Pausa.) 

 A discussão está encerrada. 

 O requerimento está em votação na representação da Câmara dos 

Deputados. 

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

 Aprovado por unanimidade. 

Em votação na representação do Senado. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

 Aprovado por unanimidade. 

 Eu quero agradecer a todas as Lideranças pelo entendimento que fizemos. 

Acho que foi um gesto importante termos votado esse PL e o requerimento. E essa 

será a tônica do nosso trabalho aqui durante este ano. 

 Quero comunicar aos senhores e às senhoras os nossos Sub-Relatores 

Setoriais para o Orçamento de 2013.  
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 Área Temática Educação. Relator: Deputado Waldenor Pereira, PT da Bahia, 

que está aqui presente. 

 O Senado Federal indicou o Senador Clésio Andrade, PMDB de Minas 

Gerais, para ser o Sub-Relator de Infraestrutura, Relator Setorial. 

 O Relator Setorial de Planejamento e Desenvolvimento Urbano será o 

Deputado Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul. 

 O Relator Setorial de Integração será o Senador Wellington Dias, PT do Piauí. 

 O Relator Setorial da Agricultura será o Deputado Wandenkolk Gonçalves, 

PSDB do Pará. 

 A sexta indicação é o Senador Flexa Ribeiro, PSDB do Pará, para ser o 

Relator Setorial da Saúde. 

 A Deputada Cida Borghetti, PP do Paraná, será a Relatora Setorial de 

Fazenda, Desenvolvimento e Turismo. 

 O Senador Armando Monteiro, PTB de Pernambuco, será o Relator Setorial 

de Trabalho, Previdência e Assistência Social. 

 O Deputado Augusto Coutinho, Democratas de Pernambuco, será o Relator 

de Justiça e Defesa. 

 E o Deputado Luciano Castro, PR de Roraima, será o Relator Setorial de 

Poderes do Estado e Representação. 

 Quero cumprimentar a todos os Relatores Setoriais e desejar muito êxito no 

trabalho de vocês. Pará e Pernambuco ficaram fortes nessas indicações. 

 Quero informar a todos os senhores e senhoras que estivemos — o Senador 

Antônio Carlos Valadares, nosso Relator da LDO, e eu — em reunião de trabalho 

hoje pela manhã, com a Ministra Miriam Aparecida Belchior. E ficou agendada a 

presença da Ministra nesta Comissão, numa audiência pública, no dia 8 de maio, 

terça-feira, às 14h30min, para prestar esclarecimentos acerca do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2013.  

Consulto o Senador Antônio Carlos Valadares se gostaria de falar algo 

relativo a isso.  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O assunto é esse.  

Alguma outra questão, senhores e senhoras? 
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 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Semana que vem, em 

função do feriado, não haverá reunião.  

A próxima reunião será no dia 9 de maio, quarta-feira, às 14h30min. No dia 8 

haverá audiência pública.  

 Concluída a votação das matérias constantes da pauta, declaro encerrada 

esta reunião. 

 Agradeço, mais uma vez, a todos os Líderes. 




