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ABERTURA 

 
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo.  
Compareceram os seguintes membros do Colegiado: Deputados Roberto 

Britto (PP/BA), 3º Vice-Presidente e Representante do PP, Pedro Chaves 
(PMDB/GO) Representante do PMDB, Rogério Marinho (PSDB/RN) Representante do 
PSDB, Claudio Cajado (DEM/BA) Representante do DEM e da Liderança da Minoria, 
Ademir Camilo (PDT/MG) Representante do PDT e Nilton Capixaba (PTB/RO) 
Representante do PTB; Senadores Cyro Miranda (PSDB/GO), 2º Vice-Presidente e 
Representante do PSDB,  e Ivo Cassol (PP/RO) Representante do PP. Foi registrada 
a presença de parlamentares não-membros do CRLP, Deputados Giroto (PR/MS) e 
Alex Canziani (PTB/PR). 

 

Análise das matérias das Pautas 8 e 9/2011 
 

O Presidente, Senador Vital do Rêgo, informou aos parlamentares que 
debateriam as matérias constantes das Pautas nºs 8 e 9/2011. 

O Deputado Rogério Marinho informou que, pelo PSDB, só não havia acordo 
para votação do item 9 da Pauta nº 8,  Requerimento nº 14/2011-CMO, de autoria 
do Deputado Wellington Roberto (PR/PB), 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”.  
 O Deputado Claudio Cajado, como Representante do DEM, foi favorável a 
deliberação do referido requerimento, entretanto, como Representante da 
Liderança da Minoria acompanhava a posição do PSDB. 

O Deputado Alex Canziani sugeriu que na reunião ordinária de hoje fossem 
apenas apreciados os itens 1 a 8 da Pauta nº 8 e o restante das matérias ficariam 
para a próxima reunião. Os Deputados Ademir Camilo, pelo PDT, e Giroto, falando 
pelo PR,  informaram que só concordariam com a proposta se ficasse assegurado 
que, na próxima reunião deliberativa da CMO, o item 9 da Pauta nº 8 fosse o 
primeiro a ser apreciado pela Comissão. 
 Finalizando, o Presidente Senador Vital do Rêgo, tendo em vista  não haver 
quorum para deliberação nas representações da CD e do SF chamou todos os 
parlamentares para o Plenário da Comissão e encerrou a reunião.  
                       
      Brasília, 21 de junho de 2011. 
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