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Resultado da 2ª Reunião do Colegiado de Líderes da CMO,  

em  13/4/2011, às 14 horas 
 
 
1. Nova eleição do 1º Vice-presidente da CMO 
 
 O Presidente, Senador Vital do Rêgo (PMDB/PB), solicitou aos membros da CMO presentes que a 
eleição do Deputado Rodrigo Castro (PSDB/MG) para o cargo de 1º Vice-Presidente, tendo em vista a 
renúncia do Deputado Sérgio Guerra (PSDB/PE), fosse por aclamação como a eleição anterior. 
  
2. Comitês Permanentes  
 
 O Presidente informou que até o dia 15 de maio, o Tribunal de Contas da União enviará à CMO  
relatório contendo as medidas saneadoras adotadas e as pendências relativas a obras e serviços com 
indìcios de irregularidades graves, que será encaminhado ao Comitê  de Avaliação das Informações sobre 
Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves – COI, para análise da matéria e posterior 
apreciação do Plenário da CMO.  

Solicitou aos representantes das Lideranças Partidárias na CMO que providenciassem o 
encaminhamento de todas as indicações para composição dos Comitês até amanhã, dia 14 de abril às 9 
horas. 
 
3. Relatoria do PLDO 2012 
 
 Tendo em vista que as lideranças partidárias que compõem a base de sustentação do governo 
não haverem chegado a qualquer acordo quanto ao nome do Relator do PLDO para 2012, o Presidente da 
CMO marcou nova reunião do CRLP  para amanhã, dia 14 de abril às 10 horas, para decidir o assunto, 
uma vez que o projeto de lei chegará sexta-feira, dia 15,  ao Congresso Nacional.  
 
4. Reunião Conjunta de Audiência Pública 
 
 Quanto ao Requerimento nº 05/2011-CMO, de autoria do Deputado Danilo Forte em que “Solicita 
seja convidado o Sr. Ministro de Estado da Secretaria das Relações Institucionais, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre o Decreto de nº 7.418 de 31 de dezembro de 2010. (Ministro Luiz Sérgio Nobrega 
de Oliveira).”  O Deputado Gilmar Machado informou que o Ministro concordou em participar da audiência 
pública juntamente com a Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Míriam Belchior,  em 26 de 
abril, terça-feira, às 15 horas, no plenário 2 da CD. Participarão da reunião as Comissões de Finanças e 
Tributação e Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. 
 
5. Reunião ordinária  
 
 Os Deputados Rogério Marinho e Cláudio Cajado, informaram, respectivamente,  que o PSDB e o 
DEM na Câmara dos Deputados, estarão em obstrução nas votações de projetos de lei de créditos 
adicionais na Comissão, até que o governo sinalize com um novo posicionamento acerca do veto às 
emendas individuais aprovadas à LOA 2011. 

 
Brasília , 13 de abril de 2011. 
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