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ABERTURA 

 
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo 

(PMDB/PB). 
Compareceram os seguintes membros do Colegiado: - Deputados: Roberto 

Britto, representante do PP e 3º Vice-Presidente, Márcio Reinaldo Moreira, relator 
do PLDO 2012, Rogério Marinho, representante do PSDB, Andre Vargas, 
representante do PT, Ademir Camilo, representante do PDT, e Nilton Capixaba, 
representante do PTB; - Senador: Vital do Rêgo, Presidente. Foi registrada a 
presença de parlamentares não-membros do CRLP, Deputados Vaz de Lima 
(PSDB/SP), Wellington Roberto (PR/PB), Alexandre Leite (DEM/SP), Giroto (PR/MS) 
e Gilmar Machado (PT/MG). 

 

Análise das matérias das Pautas 8, 9 e 10/2011 
 

O Presidente, Senador Vital do Rêgo, informou que irá cancelar a reunião de 
audiência pública agendada para 28/6/2011, às 15 horas, tendo em vista que das 
autoridades convidadas – Dnit, Infraero e Sinicon – somente representantes do 
Dnit confirmaram presença.  Informou, ainda, que levaria o assunto ao Plenário da 
Comissão. 

O Presidente questionou os membros do Colegiado sobre a possibilidade de 
apreciar as matérias das pautas. Houve manifestação favorável, com exceção do 
Deputado Rogério Marinho (PSDB/RN), que foi contra a apreciação do item 9 da 
Pauta 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”.  

Tendo em vista que o Relatório do PLDO 2012 foi entregue no dia 27 de 
junho pelo Relator, Deputado Márcio Reinaldo Moreira, o Deputado Rogério Marinho 
solicitou o cumprimento do prazo regimental para sua apreciação – 3 dias úteis 
após a distribuição - conforme dispõe o art. 128 da Resolução nº 1/2006, alterada 
pela de nº 3/2008, ambas do Congresso Nacional. Ficou acordado, portanto, que o 
Relatório ao PLDO 2012 constará da pauta da reunião ordinária do dia 5/7/2011, 
terça-feira, e da extraordinária do dia 6/7/2011, quarta-feira, ambas às 14h30min. 
                        
       Brasília, 28 de junho de 2011. 
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