
 
B.1 – COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS  

E FISCALIZAÇÃO – CMO 
 
 

RESENHA CONSOLIDADA 
29/03 a 31/08/2011 

 
 

I - Reuniões realizadas 
 
 
 

Instalação (INST) 01 

Ordinárias (ROR) 17 

Extraordinárias (REX) 07 

Audiências Públicas (RAP) 02 

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP) 02 

Total 29 

 
 

II - Comitês Permanentes, Colegiados e Grupo de Trabalho 
 

Nomes Reuniões Relatórios 

Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução 
Orçamentária (CFIS) 

01 - 

Comitê de Avaliação da Receita (CAR) - - 

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e 
Serviços com Indícios de Irregularidade Graves (COI) 

09 - 

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE) 02 01 

Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias 
com assento na CMO (CRLP) 
 

16 - 

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais 
(CCBE) 
 

- - 

Grupo de Trabalho para avaliar diversos procedimentos do 
processo orçamentário no âmbito da CMO e sugerir 
medidas de aperfeiçoamento 

- - 

Grupo de Trabalho – GT Copa de 2014 e Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016 

- - 

TOTAL 28 01 

 



 

III - Proposições apreciadas 
 

 
Proposições Recebid

as 
Tramitação encerrada na CMO 

Apreciad
as 

Retirad
as 

Encaminhadas ao CN sem apreciação 
PLN - Art.106 
da Res 

º1/2006 CN

PLN -
Urgência 
Pl á i CN

MP - Término 
prazo 

i t l Projetos de Lei CN  (PLN) 27 6   2  

    - Crédito Suplementar e Especial      

• Texto Original  5    

• Substitutivo       
    - LDO/Alteração  1    

    - LOA/Alteração       

    - PPA/Revisão – Alteração      

 Medidas Provisórias  (MP) – Crédito Extraordinário 5     1 

• Texto Original      3

• Projeto de Lei de Conversão      
• Perda de Vigência (Decreto Legislativo)      1 

 Avisos CN (AVN) 58 31    
    - Obras  e Serviços com Indícios de Irregularidades   

  Graves apontados pelo  TCU 
3     

• Pela Exclusão no Anexo VI da LOA 2011  1     
• Pela Inclusão no Anexo VI da LOA 2011      
• Pela Alteração no Anexo VI da LOA 2011      
• Arquivamento      

    -  Prestação de Contas 3 1    

    - Parecer Prévio do Governo  Federal 3 1     

    -  Outras Matérias 49 28    

 Mensagens CN  (MCN e MSG) 48 5    

    -  Prestação de Contas 7 1    

    - Relatório de Avaliação do PPA 5 3     

    - Outras Matérias 36 8    

 Ofícios CN (OFN) 113 42     

    -  Prestação de Contas 29 10    

    -  Outras Matérias 84 32     

 Projetos de Decreto Legislativo CN  (PDN) 2     

 Proposições  SF 4     

 Requerimentos CMO  (RCMO) 26 15 5   

 Emendas 3730 3122 11    

 Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN) 2 2    

 Redação Final (art. 51 Regimento Comum) 1 1    

TOTAL 4.016 3231 16  2 5 



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 
1º a 31/08/2011 

 
 

I - Reuniões realizadas 
 
 

Instalação (INST) - 

Ordinárias (ROR) 04 

Extraordinárias (REX) 02 

Audiências Públicas (RAP) - 

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP) - 

Total 06 

 
 

II - Comitês Permanentes, Colegiados e Grupo de Trabalho 
 

Nomes Reuniões Relatórios 

Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução 
Orçamentária (CFIS) 

- - 

Comitê de Avaliação da Receita (CAR) - - 

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e 
Serviços com Indícios de Irregularidade Graves (COI) 

08 - 

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE) -  

Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias 
com assento na CMO (CRLP) 
 

03 - 

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais 
(CCBE) 
 

- - 

Grupo de Trabalho para avaliar diversos procedimentos do 
processo orçamentário no âmbito da CMO e sugerir 
medidas de aperfeiçoamento 

- - 

Grupo de Trabalho – GT Copa de 2014 e Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016 

- - 

TOTAL 11 - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
III - Proposições em Tramitação  

 
Proposições Recebid

as 
Tramitação encerrada na CMO 

Apreciad
as 

Retirad
as 

Encaminhadas ao CN sem apreciação 
PLN - Art.106 

da Res 
º1/2006 CN

PLN -
Urgência 

Pl á i CN

MP - Término 
prazo 
i t l Projetos de Lei CN  (PLN) 9 2  

    - Crédito Suplementar e Especial      

• Texto Original       
• Substitutivo       

    - LDO/Alteração      

    - LOA/Alteração      

    - PPA/Revisão – Alteração       

 Medidas Provisórias  (MP) – Crédito Extraordinário      

• Texto Original      

• Projeto de Lei de Conversão      
• Perda de Vigência (Decreto Legislativo)       

 Avisos CN (AVN) 1 1    
    - Obras  e Serviços com Indícios de Irregularidades   

  Graves apontados pelo  TCU 
     

• Pela Exclusão no Anexo VI da LOA 2011      
• Pela Inclusão no Anexo VI da LOA 2011     

• Pela Alteração no Anexo VI da LOA 2011      
• Arquivamento       

    -  Prestação de Contas      

    -  Parecer Prévio do Governo  Federal       

    -  Outras Matérias 1 1    

 Mensagens CN  (MCN) 1 7    

    -  Prestação de Contas      

    - Relatório de Avaliação do PPA  3     

    - Outras Matérias 1 4    

 Ofícios CN (OFN) 4    

    -  Prestação de Contas      

    -  Outras Matérias 4     

 Projetos de Decreto Legislativo CN  (PDN)      

 Proposições  SF     

 Requerimentos CMO  (RCMO) 5 1   

 Emendas 215 1   

 Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN)    

 Redação Final (art. 51 Regimento Comum)    

TOTAL 235 9 1  2  

 
 



 
IV – Resultados de Reunião 

 
 

Reunião realizada em 9 de agosto de 2011 (Ordinária) 
 

14ª Reunião Ordinária  
convocada para 9/8/2011, às 14h30min 

 (Iniciada e encerrada às 14h38min) 
 

         Pautas nºs 15 e 16/2011 
 

 
ABERTURA 

 
Os trabalhos foram iniciados pelo Deputado Gilmar Machado (PT/MG), no 

exercício da Presidência conforme dispõe o caput do art. 14 da Resolução n° 1, de 
2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. 

 
Em virtude da inexistência de quorum regimental para deliberação nas 

representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o Presidente em 
exercício anunciou que encerraria os trabalhos e deixaram de ser apreciadas as 
matérias abaixo relacionadas: 

 
. Ata da 13ª Reunião Ordinária, realizada no dia 12/7/2011; e 
. Ata da 5ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 12/7/2011. 
 

Pauta nº 15/2011 
 
1 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 07/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Turismo, crédito suplementar 
no valor global de R$ 19.285.346,00 (dezenove milhões, duzentos e oitenta e 
cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Gonzaga Patriota. 
Foram apresentadas 42 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das emendas de nºs 2, 17 a 26, 32 a 36 e 38 e pela rejeição das demais. 
 

2 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 15/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, 
crédito especial no valor global de R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e 
quinhentos mil reais), para os fins que especifica, e dá outras providências.” 

Relator: Senador Sérgio Petecão. 
Foram apresentadas 5 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das 5 emendas apresentadas. 
 



3 - Requerimento nº 16/2011-CMO que “Requer a constituição de Grupo de 
Trabalho para promover o aprimoramento ao ciclo das operações de repasse da 
Caixa Econômica Federal, visando a eficácia e a efetividade da execução do 
objeto contratual pelo mandatário, assim como a celeridade na liberação financeira 
dos contratados”.   

Autor: Deputado Efraim Filho. 
 
4 - Requerimento nº 17/2011-CMO 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 do “Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional”.” 
         Autores: Deputados Danilo Forte, Benjamin Maranhão e  Wellington Roberto. 

              
Pauta nº 16/2011 

 
1 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 04/2011-CN, que “Abre aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do 
Meio Ambiente, da Integração Nacional e do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, crédito especial no valor global de R$ 205.600.000,00 (duzentos e cinco 
milhões e seiscentos mil reais), para os fins que especifica, e dá outras 
providências”. 

Relator: Deputado Giroto. 
Foram apresentadas 145 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das emendas nºs 27, 28, 29, 32, 35, 36, 38, 39 e 40 e pela rejeição das demais. 
 

2 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 13/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 
44.891.709,00 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil, 
setecentos e nove reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Carlos Brandão. 
Foram apresentadas 18 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto. Foi retirada pelo autor, Deputado 

Carlos Brandão, a emenda de nº 17, com indicação pela inadmissibilidade das 
emendas  nºs  02, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 e pela rejeição das 
demais. 
 
3 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 16/2011-CN, que “Altera a Lei nº 
11.653, de 7 de abril de 2008, e a Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010”. 

Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira. 
Foi apresentada 1 emenda. 
Voto: favorável nos termos do Substitutivo apresentado, e pela rejeição da 

emenda nº 1. 
 
 
 
 



ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 
Em virtude da inexistência de quorum regimental para deliberação nas 

representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o Presidente em 
exercício encerrou a reunião. 

 
Antes, convocou a realização de reunião ordinária, para o dia 16 de 

agosto, terça-feira, às 14h30min, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
 

Brasília, 9 de agosto de 2011. 
                              
 

                                                 MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                   Secretária de Comissão 

 
 

 
Reunião realizada em 16 de agosto de 2011 (Ordinária) 

 
15ª Reunião Ordinária  

convocada para 16/8/2011, às 14h30min 
 (Iniciada e encerrada às 15h01min) 

 
         Pautas nºs 15, 16 e 17/2011 

 
 

ABERTURA 
 

Os trabalhos foram abertos pelo 2º Vice-Presidente, Senador Cyro Miranda 
(PSDB/GO), no exercício da Presidência conforme dispõe o caput do art. 14 da 
Resolução n° 1/2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do 
Congresso Nacional. 

 
Em virtude da inexistência de quorum regimental para deliberação na 

representação do Senado Federal, o Presidente em exercício anunciou que 
encerraria os trabalhos e deixaram de ser apreciadas as matérias abaixo 
relacionadas: 

 
. Ata da 5ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 12/7/2011;  
. Ata da 13ª Reunião Ordinária, realizada no dia 12/7/2011; e  
. Ata da 14ª Reunião Ordinária, convocada para o dia 9/8/2011.  
 

Pauta nº 15/2011 
 
1 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 07/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Turismo, crédito suplementar 
no valor global de R$ 19.285.346,00 (dezenove milhões, duzentos e oitenta e 
cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente”. 



Relator: Deputado Gonzaga Patriota. 
Foram apresentadas 42 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das emendas de nºs 2, 17 a 26, 32 a 36 e 38 e pela rejeição das demais. 
 

2 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 15/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, 
crédito especial no valor global de R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e 
quinhentos mil reais), para os fins que especifica, e dá outras providências”. 

Relator: Senador Sérgio Petecão. 
Foram apresentadas 5 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das 5 emendas apresentadas. 
 

3 - Requerimento nº 16/2011-CMO que “Requer a constituição de Grupo de 
Trabalho para promover o aprimoramento ao ciclo das operações de repasse da 
Caixa Econômica Federal, visando a eficácia e a efetividade da execução do 
objeto contratual pelo mandatário, assim como a celeridade na liberação financeira 
dos contratados”.   

Autor: Deputado Efraim Filho. 
 

4 - Requerimento nº 17/2011-CMO 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 do “Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional”. 
         Autores: Deputados Danilo Forte, Benjamin Maranhão e  Wellington Roberto. 

              
Pauta nº 16/2011 

 
1 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 04/2011-CN, que “Abre aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do 
Meio Ambiente, da Integração Nacional e do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, crédito especial no valor global de R$ 205.600.000,00 (duzentos e cinco 
milhões e seiscentos mil reais), para os fins que especifica, e dá outras 
providências”. 

Relator: Deputado Giroto. 
Foram apresentadas 145 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das emendas nºs 27, 28, 29, 32, 35, 36, 38, 39 e 40 e pela rejeição das demais. 
 

2 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 13/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 
44.891.709,00 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil, 
setecentos e nove reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Carlos Brandão. 
Foram apresentadas 18 emendas. 



Voto: favorável nos termos do Projeto. Foi retirada pelo autor, Deputado 
Carlos Brandão, a emenda de nº 17, com indicação pela inadmissibilidade das 
emendas nºs 02, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 e pela rejeição das 
demais. 
 
3 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 16/2011-CN, que “Altera a Lei nº 
11.653, de 7 de abril de 2008, e a Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010”. 

Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira. 
Foi apresentada 1 emenda. 
Voto: favorável nos termos do Substitutivo apresentado, e pela rejeição da 

emenda nº 1. 
 

Pauta nº 17/2011 
 

1 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 12/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 2.334.427,00 (dois milhões, 
trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Marçal Filho. 
Foram apresentadas 23 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

da emenda de nº 06 e pela rejeição das demais. 
 
2 – Requerimento n° 22/2011-CMO, que “Requer a realização de Audiência 
Pública da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, 
com o Senhor Nelson Henrique Barbosa Filho, Secretário Executivo do Ministério 
da Fazenda, para prestar esclarecimento acerca dos royalties do Pré-sal”.   

Autores: Deputados Gilmar Machado e Márcio Reinaldo Moreira. 
 
3 - Apreciação do Relatório apresentado à Mensagem nº 14/2011-CN, que 
“Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 5º do art. 70 da Lei nº 
12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas 
Primárias de 2011”. 

Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

 
4 – Relatório apresentado à Mensagem nº 20/2011-CN, que “Encaminha nos 
termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao primeiro bimestre de 2011”;  
Mensagem nº 35/2011-CN, que “Encaminha nos termos do § 4º do art. 70 da Lei 
nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e 
Despesas, referente ao segundo bimestre de 2011”. 

Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

 
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

 
Em virtude da inexistência de quorum regimental para deliberação na 

representação do Senado Federal, observado o disposto no art. 29, § 1º do 
Regimento Comum, o Presidente em exercício encerrou a reunião. 



 
Antes, convocou a realização de reunião ordinária, para o dia 23 de 

agosto, terça-feira, às 14h30min, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
 
Brasília, 16 de agosto de 2011. 

                            
                                           MYRNA LOPES PEREIRA 
                                            Secretária de Comissão 

 
 
 

Reunião realizada em 23 de agosto de 2011 (Ordinária) 
 

16ª Reunião Ordinária  
convocada para 23/8/2011, às 14h30min 

 (Iniciada às 14h56min e encerrada às 15h02min) 
 

         Pautas nºs 15, 16, 17 e 18/2011 
 

 
ABERTURA 

 
 

Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo. 
 

                                            AVISO 
Grupo de Trabalho destinado a avaliar diversos procedimentos do 

processo orçamentário no âmbito da CMO e sugerir medidas de aperfeiçoamento. 
Coordenadora: Senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR) 
 
O Presidente informou ao Plenário que esse Grupo de Trabalho foi 

constituído pelo Requerimento nº 8/2011-CMO, da Senadora Gleisi Hoffmann, 
aprovado na 1ª Reunião Extraordinária da Comissão, em 19/4/2011. Em virtude do 
término do prazo de 40 dias fixado no requerimento para apresentação das 
conclusões e propostas de alteração legislativa, DECLAROU EXTINTO o Grupo 
de Trabalho. 

 
Em virtude da inexistência de presença de Senadores em número 

inferior ao mínimo fixado no Regimento Comum, o Presidente anunciou que 
encerraria os trabalhos e deixaram de ser apreciadas as matérias abaixo 
relacionadas: 

 
. Ata da 5ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 12/7/2011;  
. Ata da 13ª Reunião Ordinária, realizada no dia 12/7/2011; e 
. Ata da 14ª Reunião Ordinária, convocada para o dia 9/8/2011.  

 
 
 
 



Pauta nº 15/2011 
 
1 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 07/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Turismo, crédito suplementar 
no valor global de R$ 19.285.346,00 (dezenove milhões, duzentos e oitenta e 
cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Gonzaga Patriota. 
Foram apresentadas 42 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das emendas de nºs 2, 17 a 26, 32 a 36 e 38 e pela rejeição das demais. 
 

2 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 15/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, 
crédito especial no valor global de R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e 
quinhentos mil reais), para os fins que especifica, e dá outras providências.” 

Relator: Senador Sérgio Petecão. 
Foram apresentadas 5 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das 5 emendas apresentadas. 
 

3 - Requerimento nº 16/2011-CMO que “Requer a constituição de Grupo de 
Trabalho para promover o aprimoramento ao ciclo das operações de repasse da 
Caixa Econômica Federal, visando a eficácia e a efetividade da execução do 
objeto contratual pelo mandatário, assim como a celeridade na liberação financeira 
dos contratados”.   

Autor: Deputado Efraim Filho. 
 

4 - Requerimento nº 17/2011-CMO 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 do “Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional”.” 
         Autores: Deputados Danilo Forte, Benjamin Maranhão e  Wellington Roberto. 

              
Pauta nº 16/2011 

 
1 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 04/2011-CN, que “Abre aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do 
Meio Ambiente, da Integração Nacional e do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, crédito especial no valor global de R$ 205.600.000,00 (duzentos e cinco 
milhões e seiscentos mil reais), para os fins que especifica, e dá outras 
providências”. 

Relator: Deputado Giroto. 
Foram apresentadas 145 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das emendas nºs 27, 28, 29, 32, 35, 36, 38, 39 e 40 e pela rejeição das demais. 
 



2 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 13/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 
44.891.709,00 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil, 
setecentos e nove reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Carlos Brandão. 
Foram apresentadas 18 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto. Foi retirada pelo autor, Deputado 

Carlos Brandão, a emenda de nº 17, e com indicação pela inadmissibilidade das 
emendas  nºs  02, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 e pela rejeição das 
demais. 
 
3 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 16/2011-CN, que “Altera a Lei nº 
11.653, de 7 de abril de 2008, e a Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010”. 

Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira. 
Foi apresentada 1 emenda. 
Voto: favorável nos termos do Substitutivo apresentado, e pela rejeição da 

emenda nº 1. 
 

Pauta nº 17/2011 
 

1 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 12/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 2.334.427,00 (dois milhões, 
trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Marçal Filho. 
Foram apresentadas 23 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

da emenda nº 06 e pela rejeição das demais. 
 
2 – Requerimento n° 22/2011-CMO, que “Requer a realização de Audiência 
Pública da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, 
com o Senhor Nelson Henrique Barbosa Filho, Secretário Executivo do Ministério 
da Fazenda, para prestar esclarecimento acerca dos royalties do Pré-sal”.   

Autores: Deputados Gilmar Machado e Márcio Reinaldo Moreira. 
 
3 - Apreciação do Relatório apresentado à Mensagem nº 14/2011-CN, que 
“Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 5º do art. 70 da Lei nº 
12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas 
Primárias de 2011”. 

Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

 
4 – Relatório apresentado à Mensagem nº 20/2011-CN, que “Encaminha nos 
termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao primeiro bimestre de 2011”;  
Mensagem nº 35/2011-CN, que “Encaminha nos termos do § 4º do art. 70 da Lei 
nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e 
Despesas, referente ao segundo bimestre de 2011”. 



Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
 
 

Pauta nº 18/2011 
 

1 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 14/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento de Investimento para 2011 crédito suplementar no valor total de R$ 
445.643.156,00 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e 
três mil e cento e cinquenta e seis reais), em favor de empresas estatais, e reduz 
o Orçamento de Investimento de empresas estatais no valor global de R$ 
179.719.447,00 (cento e setenta e nove milhões, setecentos e dezenove mil e 
quatrocentos e quarenta e sete reais), para os fins que especifica”. 

Relator: Senador Acir Gurgacz. 
Não foram apresentadas emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto. 

 
2 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 17/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, 
crédito suplementar no valor global de R$ 150.673.479,00 (cento e cinquenta 
milhões, seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Gonzaga Patriota. 
Foram apresentadas 9 emendas. 

Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade da 
emenda nº 4 e rejeição das demais. 
 
3 - Relatório apresentado à Mensagem nº 107/2006-CN que “Encaminha ao 
Congresso Nacional, nos termos do artigo 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 
2004, o relatório de avaliação do Plano Plurianual - (PPA) para 2004-2007”, (Ano 
base 2005); Mensagem nº 122/2007-CN  que “Encaminha ao Congresso Nacional 
o relatório de avaliação do Plano Plurianual para o período 2004-2007”, (Ano-
base-2006); Mensagem nº 112/2008-CN que “Encaminha ao Congresso Nacional, 
nos termos do art. 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, o relatório de 
avaliação do Plano Plurianual 2004/2007”, (Ano base 2007). 
  Relator: Deputado Marçal Filho. 

Voto: no sentido de que a Comissão tome conhecimento das matérias e 
demais documentos, bem como das apreciações e recomendações quanto aos 
"Relatórios de Avaliação do Plano Plurianual", relativo aos exercícios de 2005, 
2006 e 2007 e ao período 2004 – 2007 e determine o seu arquivamento. 
 
4 - Relatório apresentado à Mensagem nº 67/2011-CN, que “Encaminha, nos 
termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010, o Relatório 
de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao terceiro bimestre de 2011”. 

Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

 
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

 
Em atendimento à solicitação do Deputado Claudio Cajado (DEM/BA), 

observado o disposto no art. 29, § 2º do Regimento Comum, por inexistência de 



presença de Senadores em número inferior ao mínimo fixado no art. 28, o 
Presidente encerrou a reunião. 

 
Antes, convocou a realização de reunião extraordinária, para o dia 24 de 

agosto, quarta-feira, às 15 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. E 
comunicou, que haverá naquele mesmo dia, às 14 horas, na sala de reunião da 
Presidência da Comissão, reunião do Colegiado de Representantes das 
Lideranças Partidárias com assento na CMO.   

 
Brasília, 23 de agosto de 2011. 

                              
                                                 MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                   Secretária de Comissão 

 
 
 

Reunião realizada em 24 de agosto de 2011 (Extraordinária) 
 

6ª Reunião Extraordinária  
convocada para 24/8/2011, às 15 horas 

 (Iniciada às 15h04min e encerrada às 15h16min) 
 

         Pautas nºs 15, 16, 17 e 18/2011 
 

 
ABERTURA 

 
 
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo. 
 
- Apreciação das Atas das seguintes Reuniões: 
. 5ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 12/7/2011; 
. 13ª Reunião Ordinária, realizada no dia 12/7/2011; e  
. 14ª Reunião Ordinária, realizada no dia 9/8/2011. 

Resultado: por consenso, foi dispensada a leitura das Atas que, em votação, 
foram aprovadas por unanimidade. 
 

EXPEDIENTE 
 
         Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 
2008, foi dispensada leitura dos expedientes. O Presidente determinou ao 
Departamento de Taquigrafia a inclusão dos expedientes nas notas taquigráficas 
da reunião. Informou que a lista com os expedientes foi encaminhada, pelo correio 
eletrônico, aos membros e Lideranças Partidárias nesta data. 
 

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA: 
 
1) OF. 166/11-GAB/WF, de 13 de julho, do Deputado Wellington Fagundes 
(PR/MT), solicitando relatório completo e circunstanciado das emendas individuais 



de sua autoria, apresentadas ao Orçamento Geral da União, nos anos de 2000 e 
2001.  
2) OF. Nº 406/2011 – SGM, de 14 de julho, da Secretária-Geral da Mesa do 
Senado Federal, Claudia Lyra Nascimento, comunicando que o Senador Ivo 
Cassol (PP/RO), licenciou-se do exercício do mandato de Senador da República, 
a partir de 11 de julho do corrente. 
3) Ofício GP/JF nº 094/2011, de 15 de julho, da Deputada Jandira Feghali 
(PCdoB/RJ), solicitando correção, no sistema de acompanhamento da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, do parecer à emenda nº 1775.0017, de sua autoria, 
oferecida ao texto da LDO/2012, para que conste como parcialmente aprovada.  
 4) Ofício GAB nº. 117/2011, de 3 de agosto, do Deputado Carlos Brandão 
(PSDB/MA), solicitando a retirada da Emenda 00017, de sua autoria, apresentada 
ao Projeto de Lei nº 013/2011-CN. 
5) Ofício nº 445/2011, de 9 de agosto, do Deputado João Dado (PDT/SP), 
solicitando esclarecimentos sobre o encerramento da reunião ordinária desta 
Comissão, realizada em 9 de agosto e o tratamento administrativo que será dado 
aos parlamentares que estavam presentes no período de 14h45 às 15 horas, 
daquele dia. 
6) Of.Pres.Int. nº 082/2011-CLP, de 16 de agosto, do Deputado Vitor Paulo, 
Presidente da Comissão de Legislação Participativa, convidando o Presidente 
desta Comissão ou seu representante para participar de Audiência Pública, 
destinada a debater o “Ciclo Orçamentário, Despesa de Pessoal e Investimentos 
Públicos”, que será realizada no dia 24 de agosto, às 14h30min, no plenário 3 da 
Câmara dos Deputados.  
 
- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão 
DEFERIDOS pelo Presidente: 
1) Of./GDDF/Nº132/11, de 7 de junho, do Deputado Danilo Forte (PMDB/CE), 
justificando ausência no período de 11 a 16 de julho.  
2) Ofício nº 445/2011, de 2 de agosto, do Gabinete do Deputado João Dado 
(PDT/SP), justificando ausência no dia 2 de agosto.  
3) OF./2011-GABDFHC, de 15 de agosto, do Gabinete do Deputado Heuler 
Cruvinel (DEM/GO), justificando ausência no período de 16 a 28 de agosto.  
 
- Expediente encaminhando justificativa de falta à reunião da Comissão 
INDEFERIDO pelo Presidente: 
1) Ofício nº 1.004/2011-BSB-ORÇ, de 9 de agosto, do Deputado Geraldo Resende 
(PMDB/MS), justificando ausência no dia 9 de agosto. 
 
- Expediente com indicação para integrar o Comitê Permanente de Exame da 
Admissibilidade de Emendas (CAE): 
1) Of. Nº 522, de 12 de julho de 2011, do Deputado Nelson Meurer, Líder do PP, 
indicando o Deputado Márcio Reinaldo Moreira (PP/MG). 
 
- Expedientes solicitando alteração em emendas apresentadas ao PLN 
59/2010-CN (PLOA para 2011): 
1)  OF. Nº 213/11 – Gab-BSB, de 12 de julho, do Deputado Ademir Camilo 
(PDT/MG), solicitando alteração da GND 4 para GND 3, na Emenda nº 5031.0005, 
de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara.  



2) Expediente de 25 de agosto de 2011, da Deputada Alice Portugal (PCdoB/BA), 
solicitando correção do objeto previsto na Emenda Orçamentária Individual nº 
1331.0015, de sua autoria. 
 
- Expediente encaminhado pelo Presidente do Congresso Nacional 
informando abertura do prazo para interposição de recurso a Projeto de 
Decreto Legislativo: 
1) Ofício nº 345-CN, de 25 de julho, ao PDL nº 1/2011-CN. 
 
- Expediente encaminhado pela Quarta Suplente, no exercício da Primeira 
Secretaria do Senado Federal, informando o envio de autógrafo de Decreto 
Legislativo: 
1) Ofício nº 419-CN, de 8 de agosto, Decreto Legislativo nº 260/2011. 

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA: 
 
1) Ofício nº 374/2011/MP, de 14 de julho, da Ministra de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, encaminhando Nota Técnica nº 67/SPI/MP, 
de 26 de maio de 2011, da Secretaria de Planejamento e Investimentos 
Estratégicos daquele Ministério, que versa sobre obras paralisadas e inacabadas 
custeadas, no todo ou em parte, com recursos da União, conforme solicitado no 
Of. Pres. n. 153/2011/CMO.   
2) OF/SEMINFRA/Nº 180/2011, de 15 de julho, da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Projetos e Obras Especiais da Prefeitura Municipal de Vila Velha, 
informando que os projetos, orçamentos, termos de referência e demais 
documentos que deverão integrar o novo processo licitatório para execução das 
obras e serviços de Macrodrenagem do Canal do Congo, em Vila Velha - ES, 
estão sendo alvo de criteriosa análise por parte da equipe de engenharia daquela 
Prefeitura e, tão logo estejam concluídos, serão submetidos ao crivo da Caixa 
Econômica Federal.   
3) Ofício nº 46/2011-ASPAR/GAB/DPF, de 19 de julho, do Delegado Marcos 
Leôncio S. Ribeiro, do Departamento de Polícia Federal, solicitando aprovação 
dos Projetos de Lei nºs 15 e 17/2011-CN, de interesse da Polícia Federal.    
4) Ofício nº 0279/2010/SUDENE, de 3 de agosto de 2011, do Superintendente 
Paulo Sérgio de Noronha Fontana, da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste, encaminhando o Relatório de Resultados e Impactos – Exercício 2010, 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, o Parecer 
Conjunto nº 10/SFRI/SUDENE/MI, de 15/07/2011, e a Resolução do Conselho 
Deliberativo nº 039/2011, de 27/07/2011, que aprovou, “ad referendum” do 
CONDEL, o referido relatório.  
5) Ofício nº 421/MP, de 10 de agosto de 2011, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, encaminhando Nota Técnica 
nº 09/SECAD/SOF/MP, de 14 de julho de 2011, da Secretaria de Orçamento 
Federal daquele Ministério, com informações sobre o Decreto nº 7.445, de 
1º/03/2011 – Decreto de Limitação de Movimentação e Empenho, conforme 
solicitado no Of. Pres. n. 229/2011-CMO. 
 
- Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1° quadrimestre de 2011 
encaminhado em observância ao disposto no art. 55 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e no art. 121 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2011, encaminhado pelo seguinte órgão: 



- Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. 
 
- Precatórios a serem incluídos na Proposta Orçamentária para 2012: 
1) Ofício n° 1.003/2011-SG/DP-TJ, de 01 de julho, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Norte. 
2) Ofício n° 1.005/2011-SG/DP-TJ, de 01 de julho, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Norte. 
3) Ofício n° 1.007/2011-SG/DP-TJ, de 01 de julho, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Norte. 
4) Of. GP/n° 471/2011, de 18 de julho, do Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo. 
5) Ofício n° 371/2011- Prec., de 18 de julho, do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia. 
6) OFÍCIO CSJT.GP.SG.ASPO n° 55/2011, de 19 de julho, do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho. 
7) OF. GABPRES/DIPRE N° 337/2011, de 19 de julho, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 
8) Ofício nº 1.142/2011 - DP, de 19 de julho, do Tribunal de Justiça do Estado de 
Santa Catarina. 
9) OFÍCIO N° 22.916/DEPRE, de 20 de julho de 2011, do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. 
10) Ofício n° 711/GP, de 26 de julho de 2011, do Superior Tribunal de  Justiça. 
11) Ofício N. 29.171/SEG, de 17 de agosto de 2011, do Tribunal de  Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios. 
12) OFÍCIO/PR N. 2011020332, de 22 de agosto de 2011, do Consellho da Justiça 
Federal. 
 
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, 
Ministro Benjamin Zymler, ao Presidente da CMO:  
 
Avisos Seses de 22 de junho : 
1) Aviso n° 859/2011 (Acórdão nº 1.665/2011): Obras de implantação da Usina 
Hidrelétrica de Batalha, localizada na divisa dos Estados de Goiás (Cristalina-GO) 
e Minas Gerais (Paracatu-MG).  
 
Avisos Seses de 6 de julho, anexado ao Aviso nº 12/2011-CN: 
1) Aviso n° 974/2011 (Acórdão nº 1.800/2011): Obra de adequação de Trecho 
Rodoviário – Divisa MG/SP – Divisa MG/GO – na BR-050 - no Estado de Minas 
Gerais. 
2) Aviso n° 978/2011 (Acórdão nº 1.803/2011): Obras de melhoramentos no 
Aeroporto de Vitória/ES. 
3) Aviso n° 987/2011 (Acórdão nº 1.801/2011): Obras de construção do Terminal 
de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e 
de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia/GO. 
 
Avisos Seses de 20 de julho: 
1) Aviso n° 1.049/2011 (Acórdão nº 1.895/2011): Obras de construção de 
unidades habitacionais em Fortaleza/CE. 
2) Aviso n° 1.050/2011 (Acórdão nº 1.883/2011): Obra de construção da Cadeia 
Pública da cidade de Ceará Mirim/RN. 



3) Aviso n° 1.051/2011 (Acórdão nº 1.884/2011): Obras públicas de construção da 
Cadeia Pública no Município de Macau/RN. 
4) Aviso n° 1.052/2011 (Acórdão nº 1.898/2011): Obras públicas de reforma e 
ampliação do Estabelecimento Penal Masculino de Corumbá/MS. 
5) Aviso n° 1.053/2011 (Acórdão nº 1.885/2011): Reforma do Complexo 
Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde, localizado no Município de Rio Branco, 
no Estado do Acre. 
6) Aviso n° 1.054/2011 (Acórdão nº 1.886/2011): Obra para construção de 
penitenciária em Porto Velho/RO. 
7) Aviso n° 1.059/2011 (Acórdão nº 1.890/2011): Obras e serviços do sistema de 
esgotamento sanitário do município de Floriano/PI. 
8) Aviso n° 1.061/2011 (Acórdão nº 1.882/2011): Obras de construção do Canal 
Adutor do Sertão Alagoano. 
9) Aviso n° 1.064/2011 (Acórdão nº 1.899/2011): Obras de construção do trecho 
rodoviário Cantá-Novo Paraíso, na BR 432, no estado de Roraima. 
10) Aviso n° 1.066/2011 (Acórdão nº 1.894/2011): Obras de reforma, ampliação e 
alargamento do cais comercial do Porto de Vitória – ES. 
 
Aviso GP/TCU, de 26 de julho: 
1) Aviso n° 1.209/2011: Obras de ampliação e adequação do sistema de 
abastecimento de água no Município de Alto Paraguai, em Mato Grosso.  
 
Avisos Seses de 27 de julho: 
1) Aviso n° 1.071/2011 (Acórdão nº 1.938/2011): Obras de restauração da 
Rodovia BR-393/MG. 
2) Aviso n° 1.073/2011 (Acórdão nº 1.941/2011): Obras de melhorias e adequação 
do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, formado pelas rodovias federais BR-262, 
BR-381 e BR-040. 
3) Aviso n° 1.093/2011 (Acórdão nº 1.949/2011): Obras da primeira etapa da 
Ferrovia de Integração Centro-Oeste, entre Campinorte/GO – Água Boa/MT. 
4) Aviso n° 1.095/2011 (Acórdão nº 1.922/2011): Obras de construção da Ferrovia 
Norte-Sul, trecho Aguiarnópolis-Palmas/TO. 
5) Aviso n° 1.097/2011 (Acórdão nº 1.923/2011): Obras de construção da Ferrovia 
Norte-Sul, trecho Aguiarnópolis-Palmas/TO. 
 
Avisos Seses de 3 de agosto: 
1) Aviso n° 1.100/2011 (Acórdão nº 2.007/2011): Obras do Complexo Viário do Rio 
Baquirivu, no Município de Guarulhos/SP. 
2) Aviso n° 1.102/2011 (Acórdão nº 2.014/2011): Obras de reforma, ampliação e 
alargamento do cais comercial do Porto de Vitória – ES.  
3) Aviso n° 1.123/2011 (Acórdão nº 1.997/2011): Obras e serviços do sistema de 
coleta, tratamento e disposição final de esgoto sanitário do município de Porto 
Velho-RO. 
4) Aviso n° 1.174/2011 (Acórdão nº 2.012/2011): Obras de manutenção rodoviária 
(conservação/recuperação) na BR-101/AL, trecho Div. PE/AL – Div. AL/SE, 
segmento km 0,0 – km 248,4. 
5) Aviso n° 1.099/2011 (Acórdão nº 2.006/2011): Obras de recuperação da BR-
262/ES, trecho relativo à Divisa ES/MG. 
 
 
 



Aviso Seses de 3 de agosto, anexado ao Aviso nº 11/2011-CN: 
1) Aviso n° 1.112/2011 (Acórdão nº 2.008/2011): Obras de macrodrenagem do 
Canal do Congo em Vila Velha/ES. 
 
Avisos Seses de 10 de agosto: 
1) Aviso n° 1.190/2011 (Acórdão nº 2.097/2011): Relatórios de Gestão Fiscal, 
relativos ao 1º quadrimestre de 2011, dos Poderes e órgãos federais. 
2) Aviso n° 1.194/2011 (Acórdão nº 2.082/2011): Obras do Sistema Produtor 
Pirapama, no Estado de Pernambuco. 
3) Aviso n° 1.195/2011 (Acórdão nº 2.084/2011): Obras de reforma e ampliação do 
Terminal de Passageiros TPS-1 do Aeroporto de Manaus-AM. 
4) Aviso n° 1.196/2011 (Acórdão nº 2.086/2011): Obras de adequação de trecho 
rodoviário na BR-290/RS, entroncamento BR-116 (para Guaíba) – entroncamento 
BR-471 (Pântano Grande). 
 
Avisos Seses de 17 de agosto: 
1) Aviso n° 1.217/2011 (Acórdão nº 2.155/2011): Obras de implantação e 
pavimentação da BR-230/PA, entre Medicilândia e Rurópolis, no Estado do Pará.  
2) Aviso n° 1.220/2011 (Acórdão nº 2.157/2011): Atos de gestão relativos aos V 
Jogos Mundiais Militares do Conselho Internacional do Esporte Militar – CISM, 
realizados na Cidade do Rio de Janeiro, no período de 16 a 24 de julho de 2011.  
3) Aviso n° 1.226/2011 (Acórdão nº 2.160/2011): Obras de Readequação da 
Infraestrutura da Universidade Federal do Acre (Ufac). 
4) Aviso n° 1.235/2011 (Acórdão nº 2.168/2011): Obras na BR-493, relativas ao 
contorno rodoviário/entroncamento BR-040/entroncamento BR-116/entroncamento 
BR-101/Porto de Sepetiba, no Estado do Rio de Janeiro (Arco Metropolitano).  
5) Aviso n° 1.236/2011 (Acórdão nº 2.145/2011): Obra de Adequação de Trecho 
Rodoviário – João Pessoa – Campina Grande – na BR-230 – no Estado da 
Paraíba. 
6) Aviso n° 1.239/2011 (Acórdão nº 2.161/2011): Obras de expansão do Metrô de 
Porto Alegre/RS, trecho compreendido entre São Leopoldo e Novo Hamburgo. 
7) Aviso n° 1.241/2011 (Acórdão nº 2.163/2011): Obra de ampliação da Cadeia 
Pública de Valparaíso de Goiás/GO. 
8) Aviso n° 1.242/2011 (Acórdão nº 2.162/2011): Obra de reforma da Penitenciária 
Coronel Odenir Guimarães, no Município de Aparecida de Goiânia-GO. 
9) Aviso n° 1.245/2011 (Acórdão nº 2.166/2011): Obras do Programa de 
Urbanização de Favelas em São Paulo – Heliópolis K. 
10) Aviso n° 1.253/2011 (Acórdão nº 2.150/2011): Obras de Reforma e Adequação 
do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de 
Janeiro.  
11) Aviso n° 1.254/2011 (Acórdão nº 2.152/2011): Obras de reforma, ampliação do 
terminal de passageiros, do pátio de aeronaves, do sistema viário e de edificações 
complementares do Aeroporto Internacional de Brasília – DF.  
12) Aviso n° 1.277/2011 (Acórdão nº 2.177/2011): Tomada de Contas ordinária da 
Comissão Naval Brasileira na Europa relativas ao exercício de 2008. 
 
Aviso GP/TCU, de 17 de agosto: 
1) Aviso n° 1.258/2011 (Acórdão nº 5.537/2011): Solicita informações sobre 
composição, dicionário de dados (tais como: tabelas, campos, domínio, semântica, 
relacionamento e etc) e o modelo de dados da estrutura da base de dados do 



sistema que aporta informação da Lei Orçamentária aprovada pelo Congresso 
Nacional e encaminhada ao Poder Executivo.   
 
- Avisos encaminhados pelo Vice-Presidente, no exercício da Presidência do 
Tribunal de Contas da União, Ministro Augusto Nardes, ao Presidente da 
CMO:  
 
Avisos Seses de 13 de julho: 
1) Aviso n° 1.029/2011 (Acórdão nº 1.830/2011): Obras da Etapa II do Complexo 
Sede e Academia do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, em Brasília-DF. 
2) Aviso n° 1.035/2011 (Acórdão nº 1.831/2011): Obra de construção da 
Penitenciária Estadual de Guaíba/RS. 
3) Aviso n° 1.039/2011 (Acórdão nº 1.828/2011): Obras Complementares do 
Contorno Ferroviário em Barretos – SP. 
4) Aviso n° 1.041/2011 (Acórdão nº 1.835/2011): Obras de construção de 
unidades de polietileno e polipropileno no Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro. 
5) Aviso n° 1.042/2011 (Acórdão nº 1.836/2011): Obras de construção de unidade 
de etilenoglicol no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. 
6) Aviso n° 1.043/2011 (Acórdão nº 1.837/2011): Obras de construção de 
unidades de etilbenzeno e estireno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. 
7) Aviso n° 1.047/2011 (Acórdão nº 1.832/2011): Obra de construção da Segunda 
etapa da Penitenciária de Senador Guiomard – AC. 
8) Aviso n° 1.048/2011 (Acórdão nº 1.833/2011): Obra de construção da 
Penitenciária de Porto Velho/RO. 
 
Aviso GP/TCU, de 15 de julho: 
1) Aviso n° 1.177/2011: Comunicando que foi autuado naquele Tribunal como 
processo nº TC-019.539/2011-8, e remetido à Secretaria-Geral de Controle 
Externo, daquela casa, para adoção das providências pertinentes, expediente 
relativo as informações sobre o andamento das representações formalizadas pelo 
Ministério Público de Contas.  
 
Aviso GP/TCU, de 11 de agosto: 
1) Aviso n° 1.236/2011: Obras da BR-101/RN – Adequação Natal-Divisa PB/RN. 
 
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, 
Ministro Benjamin Zymler, ao Presidente do Congresso Nacional que enviou 
à CMO:  
 
Avisos Seses de 6 de julho: 
1) Aviso n° 988/2011 (Acórdão nº 1.801/2011): Obras de construção do Terminal 
de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e 
de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia/GO. 
2) Aviso n° 1.020/2011 (Acórdão nº 1.808/2011): Obras de ampliação do sistema 
de abastecimento de água de Porto Velho/RO. 
 
Aviso Seses de 17 de agosto: 
1) Aviso n° 1.243/2011 (Acórdão nº 2.176/2011): Obras de modernização da 
malha viária do distrito industrial de Manaus/AM. 
 



- Aviso encaminhado pelo Vice-Presidente, no exercício da Presidência do 
Tribunal de Contas da União, Ministro Augusto Nardes, ao Presidente do 
Congresso Nacional que enviou à CMO:  
 
Aviso GP/TCU, de 25 de julho: 
1) Aviso n° 1.201/2011: Obra de Adequação de Trecho Rodoviário – Divisa SE/BA 
– Entroncamento BR-324/BA – na BR-101 – no Estado da Bahia; Obras de 
Abastecimento de Água em Alto Paraguai – MT; e Obras de Drenagem em Plácido 
de Castro/AC. 
 
- Ofício encaminhado pelo Tribunal de Contas da União - Secretaria de 
Controle Externo, à CMO:  
 
Ofício TCU/SECEX-AC, de 12 de julho:  
1) Ofício nº 609/2011: Serviços de construção de canal de drenagem a céu aberto 
com urbanização do entorno, no município de Plácido de Castro/AC.  

 
AVISOS 

   
O Presidente informou que foram designados os relatores setoriais das 

áreas temáticas do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2012 nos termos 
estabelecidos no art. 26 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 
2008, ambas do Congresso Nacional, cujos relatores são os seguintes: 

 
Área Temática I – Infra-Estrutura : Senador Delcídio do Amaral (PT/MS). 
Área Temática II – Saúde: Deputado Rui Costa (PT/BA). 
Área Temática III – Integração Nacional e Meio Ambiente: Deputado José 
Priante (PMDB/PA). 
Área Temática IV – Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte: 
Senador Cyro Miranda (PSDB/GO). 
Área Temática V – Planejamento e Desenvolvimento Urbano: Deputado Giroto 
(PR/MS). 
Área Temática VI – Fazenda, Desenvolvimento e Turismo: Deputado 
Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE). 
Área Temática VII – Justiça e Defesa: Deputado Dilceu Sperafico (PP/PR). 
Área Temática VIII – Poderes do Estado e Representação: Senador Inácio 
Arruda (PCdoB/CE). 
Área Temática IX – Agricultura e Desenvolvimento Agrário: Senador Ricardo 
Ferraço (PMDB/ES). 
Área Temática X – Trabalho, Previdência e Assistência Social : Deputado 
Efraim Filho (DEM/PB). 

 
O Presidente comunicou que enviará expedientes para autoridades da 

administração pública com o objetivo de colocar este Órgão Técnico do Congresso 
Nacional à disposição para que, em reuniões de audiência pública a serem 
realizadas durante o mês de setembro próximo, sempre às quintas-feiras, no 
período da manhã ou tarde, sejam apresentadas a esta Comissão proposta 
orçamentária dos diversos órgãos constantes do Projeto de Lei Orçamentária para 
2012, bem como suas programações contidas no Projeto de Lei de Plano 
Plurianual 2012-2015, que serão encaminhados pela Presidenta da República a 
este Parlamento. Em face do exposto, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em 



contato com o Deputado Rui Costa, manifestou, espontaneamente, interesse em 
comparecer perante esta Comissão, para expor assunto de relevância de seu 
Ministério, em reunião de audiência pública, na primeira semana de setembro, 
conforme disposto no art. 397 § 1º do Regimento Interno do Senado Federal. 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

O Presidente ao abrir a Ordem do Dia, avisou que na Reunião do Colegiado 
de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão, ficou 
acordada, apenas, a apreciação do item 2, da Pauta 17/2011. 

 
Pauta nº 17/2011 

 
2 – Apreciação do Requerimento n° 22/2011-CMO, que “Requer a realização de 
Audiência Pública da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, CMO, com o Senhor Nelson Henrique Barbosa Filho, Secretário 
Executivo do Ministério da Fazenda, para prestar esclarecimento acerca dos 
royalties do Pré-sal”.   

Autores: Deputados Gilmar Machado e Márcio Reinaldo Moreira. 
Resultado: aprovado por unanimidade. 

 
Em virtude da inexistência de acordo do Colegiado de Representantes 

das Lideranças Partidárias com assento na Comissão, para deliberação das 
demais matérias, o Presidente anunciou que encerraria os trabalhos e deixaram 
de ser apreciadas as matérias abaixo relacionadas: 

  
Pauta nº 15/2011 

 
1 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 07/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Turismo, crédito suplementar 
no valor global de R$ 19.285.346,00 (dezenove milhões, duzentos e oitenta e 
cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Gonzaga Patriota. 
Foram apresentadas 42 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das emendas de nºs 2, 17 a 26, 32 a 36 e 38 e pela rejeição das demais. 
 

2 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 15/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, 
crédito especial no valor global de R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e 
quinhentos mil reais), para os fins que especifica, e dá outras providências.” 

Relator: Senador Sérgio Petecão. 
Foram apresentadas 5 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das 5 emendas apresentadas. 
 

3 - Requerimento nº 16/2011-CMO que “Requer a constituição de Grupo de 
Trabalho para promover o aprimoramento ao ciclo das operações de repasse da 



Caixa Econômica Federal, visando a eficácia e a efetividade da execução do 
objeto contratual pelo mandatário, assim como a celeridade na liberação financeira 
dos contratados”.   

Autor: Deputado Efraim Filho. 
 

4 - Requerimento nº 17/2011-CMO 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 do “Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional”.” 
         Autores: Deputados Danilo Forte, Benjamin Maranhão e  Wellington Roberto. 

              
Pauta nº 16/2011 

 
1 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 04/2011-CN, que “Abre aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do 
Meio Ambiente, da Integração Nacional e do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, crédito especial no valor global de R$ 205.600.000,00 (duzentos e cinco 
milhões e seiscentos mil reais), para os fins que especifica, e dá outras 
providências”. 

Relator: Deputado Giroto. 
Foram apresentadas 145 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das emendas nºs 27, 28, 29, 32, 35, 36, 38, 39 e 40 e pela rejeição das demais. 
 

2 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 13/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 
44.891.709,00 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil, 
setecentos e nove reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Carlos Brandão. 
 
Foram apresentadas 18 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto. Foi retirada pelo autor, Deputado 

Carlos Brandão, a emenda de nº 17, e com indicação pela inadmissibilidade das 
emendas  nºs  02, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 e pela rejeição das 
demais. 
 
3 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 16/2011-CN, que “Altera a Lei nº 
11.653, de 7 de abril de 2008, e a Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010”. 

Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira. 
Foi apresentada 1 emenda. 
Voto: favorável nos termos do Substitutivo apresentado, e pela rejeição da 

emenda nº 1. 
 

Pauta nº 17/2011 
 

1 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 12/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 



Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 2.334.427,00 (dois milhões, 
trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Marçal Filho. 
Foram apresentadas 23 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

da emenda nº 06 e pela rejeição das demais. 
 
3 - Apreciação do Relatório apresentado à Mensagem nº 14/2011-CN, que 
“Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 5º do art. 70 da Lei nº 
12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas 
Primárias de 2011”. 

Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

 
4 – Relatório apresentado à Mensagem nº 20/2011-CN, que “Encaminha nos 
termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao primeiro bimestre de 2011”;  
Mensagem nº 35/2011-CN, que “Encaminha nos termos do § 4º do art. 70 da Lei 
nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e 
Despesas, referente ao segundo bimestre de 2011”. 

Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
 

Pauta nº 18/2011 
 

1 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 14/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento de Investimento para 2011 crédito suplementar no valor total de R$ 
445.643.156,00 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e 
três mil e cento e cinquenta e seis reais), em favor de empresas estatais, e reduz 
o Orçamento de Investimento de empresas estatais no valor global de R$ 
179.719.447,00 (cento e setenta e nove milhões, setecentos e dezenove mil e 
quatrocentos e quarenta e sete reais), para os fins que especifica”. 

Relator: Senador Acir Gurgacz. 
Não foram apresentadas emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto. 

 
2 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 17/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, 
crédito suplementar no valor global de R$ 150.673.479,00 (cento e cinquenta 
milhões, seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Gonzaga Patriota. 
Foram apresentadas 9 emendas. 

Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade da 
emenda nº 4 e rejeição das demais. 
 
3 - Relatório apresentado à Mensagem nº 107/2006-CN que “Encaminha ao 
Congresso Nacional, nos termos do artigo 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 
2004, o relatório de avaliação do Plano Plurianual - (PPA) para 2004-2007”, (Ano 
base 2005); Mensagem nº 122/2007-CN  que “Encaminha ao Congresso Nacional 



o relatório de avaliação do Plano Plurianual para o período 2004-2007”, (Ano-
base-2006); Mensagem nº 112/2008-CN que “Encaminha ao Congresso Nacional, 
nos termos do art. 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, o relatório de 
avaliação do Plano Plurianual 2004/2007”, (Ano base 2007). 
  Relator: Deputado Marçal Filho. 

Voto: no sentido de que a Comissão tome conhecimento das matérias e 
demais documentos, bem como das apreciações e recomendações quanto aos 
"Relatórios de Avaliação do Plano Plurianual", relativo aos exercícios de 2005, 
2006 e 2007 e ao período 2004 – 2007 e determine o seu arquivamento. 
 
4 - Relatório apresentado à Mensagem nº 67/2011-CN, que “Encaminha, nos 
termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010, o Relatório 
de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao terceiro bimestre de 2011”. 

Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

 
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

 
Conforme acordado na reunião do Colegiado de Representantes das 

Lideranças Partidárias da CMO, o Presidente encerrou a reunião. 
 
Antes, convocou a realização de reunião ordinária, para o dia 30 de 

agosto, terça-feira, às 14h30min, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
 

Brasília, 24 de agosto de 2011. 
                              
 

                                                 MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                   Secretária de Comissão 

 
 
 

Reunião realizada em 30 de agosto de 2011 (Ordinária) 
 

17ª Reunião Ordinária  
convocada para 30/8/2011, às 14h30min 

 (Iniciada às 14h50min e encerrada às 14h58min) 
 

         Pauta nº 19/2011 
 
 

        ABERTURA 
 

                                          
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senador Vital do Rêgo. 
 
- Apreciação das Atas das seguintes Reuniões: 
. 15ª Reunião Ordinária, realizada no dia 16/8/2011;  
. 16ª Reunião Ordinária, realizada no dia 23/8/2011; e 
. 6ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 24/8/2011. 



Resultado: por consenso, foi dispensada a leitura das Atas que, em votação, 
foram aprovadas por unanimidade. 
 

EXPEDIENTE 
 

          Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril 
de 2008, foi dispensada leitura dos expedientes. O Presidente determinou ao 
Departamento de Taquigrafia a inclusão dos expedientes nas notas taquigráficas 
da reunião. Informou que a lista com os expedientes foi encaminhada, pelo correio 
eletrônico, aos membros e Lideranças Partidárias nesta data. 

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA: 
 
- Expediente com indicação para integrar o Colegiado de Representantes das 
Lideranças Partidárias com assento na Comissão: 
1) Ofício nº 0117-2011, de 24 de agosto, do Senador Sérgio Petecão (PMN/AC), 
Líder do PMN, indicando o seu nome. 

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA: 
 

1) Ofício GP/CMA/Nº 284, de 12 de agosto, da Presidente da Câmara Municipal 
de Araruama, no Estado do Rio de Janeiro, informando o recebimento dos 
documentos SIAFI de 17/6/2011 e 26/7/2011, que comunica a transferência de 
recursos financeiros destinados aquele Município. 
 
- Precatórios a serem incluídos na Proposta Orçamentária para 2012: 
1) Ofício n°1.332/2011-SG/DP-TJ, de 15 de agosto, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, 
Ministro Benjamin Zymler, ao Presidente da CMO:  
Aviso Seses de 3 de agosto: 
1) Aviso n° 1.106/2011 (Acórdão nº 2.028/2011): Implantação de loteamentos 
residenciais de especial interesse social no Município de Manaus/AM.  
Avisos Seses de 17 de agosto: 
1) Aviso n° 1.223/2011 (Acórdão nº 2.159/2011): Serviços de engenharia, com 
fornecimento de material e equipamento, visando à implantação de sistema de 
esgotamento sanitário em Natal/RN. 
2) Aviso n° 1.225/2011 (Acórdão nº 2.171/2011): Obras de construção do sistema 
de esgotamento sanitário do Município de Aracaju/SE. 

 
ORDEM DO DIA 

 
O Presidente ao abrir a Ordem do Dia, avisou que na Reunião do Colegiado 

de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão, ficou 
acordada, apenas, a apreciação dos itens 11, 12, 13, 14 e 15 da Pauta 19/2011. 
 

Pauta nº 19/2011 
 
11 - Relatório apresentado à Mensagem nº 107/2006-CN que “Encaminha ao 
Congresso Nacional, nos termos do artigo 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 



2004, o relatório de avaliação do Plano Plurianual - (PPA) para 2004-2007”, (Ano 
base 2005); Mensagem nº 122/2007-CN  que “Encaminha ao Congresso Nacional 
o relatório de avaliação do Plano Plurianual para o período 2004-2007”, (Ano-
base-2006); Mensagem nº 112/2008-CN que “Encaminha ao Congresso Nacional, 
nos termos do art. 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, o relatório de 
avaliação do Plano Plurianual 2004/2007”, (Ano base 2007). 
  Relator: Deputado Marçal Filho. 

Voto: no sentido de que a Comissão tome conhecimento das matérias e 
demais documentos, bem como das apreciações e recomendações quanto aos 
"Relatórios de Avaliação do Plano Plurianual", relativo aos exercícios de 2005, 
2006 e 2007 e ao período 2004 – 2007 e determine o seu arquivamento. 
Resultado: ausente o Relator, foi designado o Deputado Pedro Chaves como 
relator ad hoc. O Relatório foi aprovado por unanimidade. 
 
12 - Relatório apresentado à Mensagem nº 14/2011-CN, que “Encaminha ao 
Congresso Nacional, nos termos do § 5º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 9 de 
agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias de 
2011”. 

Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

Resultado: ausente o Relator, foi designado o Senador Cyro Miranda como relator 
ad hoc. O Relatório foi aprovado por unanimidade. 
 
13 – Relatório apresentado à Mensagem nº 20/2011-CN, que “Encaminha nos 
termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao primeiro bimestre de 2011”; 
Mensagem nº 35/2011-CN, que “Encaminha nos termos do § 4º do art. 70 da Lei 
nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e 
Despesas, referente ao segundo bimestre de 2011”. 

Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

Resultado: ausente o Relator, foi designado o Senador Cyro Miranda como relator 
ad hoc. O Relatório foi aprovado por unanimidade. 
 
14 - Relatório apresentado à Mensagem nº 67/2011-CN, que “Encaminha, nos 
termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010, o Relatório 
de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao terceiro bimestre de 2011”. 

Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

Resultado: ausente o Relator, foi designado o Senador Cyro Miranda como relator 
ad hoc. O Relatório foi aprovado por unanimidade. 
 
15 – Apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 14/2011-CN, que 
“Encaminha, nos termos do disposto no § 4º do artigo 71 da Constituição Federal, 
o RELATÓRIO DAS ATIVIDADES do Tribunal de Contas da União referente ao 1º 
trimestre de 2011”. 

Relator: Deputado Vaz de Lima. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

Resultado: aprovado por unanimidade. 
 
 



 
Em virtude da inexistência de acordo do Colegiado de Representantes 

das Lideranças Partidárias com assento na Comissão, para deliberação das 
demais matérias, o Presidente anunciou que encerraria os trabalhos e deixaram 
de ser apreciadas as matérias abaixo relacionadas: 

 
 
1 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 16/2011-CN, que “Altera a Lei nº 
11.653, de 7 de abril de 2008, e a Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010”. 

Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira. 
Foi apresentada 1 emenda. 
Voto: favorável nos termos do Substitutivo apresentado, e pela rejeição da 

emenda nº 1. 
 
2 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 07/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Turismo, crédito suplementar 
no valor global de R$ 19.285.346,00 (dezenove milhões, duzentos e oitenta e 
cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Gonzaga Patriota. 
Foram apresentadas 42 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das emendas de nºs 2, 17 a 26, 32 a 36 e 38 e pela rejeição das demais. 
 
3 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 12/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 2.334.427,00 (dois milhões, 
trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Marçal Filho. 
Foram apresentadas 23 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

da emenda nº 06 e pela rejeição das demais. 
 

4 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 13/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 
44.891.709,00 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil, 
setecentos e nove reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Carlos Brandão. 
Foram apresentadas 18 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto. Foi retirada pelo autor, Deputado 

Carlos Brandão, a emenda de nº 17, e com indicação pela inadmissibilidade das 
emendas  nºs  02, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 e pela rejeição das 
demais. 
 
5 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 14/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento de Investimento para 2011 crédito suplementar no valor total de R$ 
445.643.156,00 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e 



três mil e cento e cinquenta e seis reais), em favor de empresas estatais, e reduz 
o Orçamento de Investimento de empresas estatais no valor global de R$ 
179.719.447,00 (cento e setenta e nove milhões, setecentos e dezenove mil e 
quatrocentos e quarenta e sete reais), para os fins que especifica”. 

Relator: Senador Acir Gurgacz. 
Não foram apresentadas emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto. 

 
6 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 15/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, 
crédito especial no valor global de R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e 
quinhentos mil reais), para os fins que especifica, e dá outras providências.” 

Relator: Senador Sérgio Petecão. 
Foram apresentadas 5 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das 5 emendas apresentadas. 
 

7 - Requerimento nº 16/2011-CMO que “Requer a constituição de Grupo de 
Trabalho para promover o aprimoramento ao ciclo das operações de repasse da 
Caixa Econômica Federal, visando a eficácia e a efetividade da execução do 
objeto contratual pelo mandatário, assim como a celeridade na liberação financeira 
dos contratados”.   

Autor: Deputado Efraim Filho. 
 

8 - Requerimento nº 17/2011-CMO 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 do “Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional”.” 
         Autores: Deputados Danilo Forte, Benjamin Maranhão e  Wellington Roberto. 
 
9 - Requerimento n° 23/2011-CMO, que “Solicita seja convidado o Presidente da 
Petrobrás, Sr. José Sergio Gabrielli de Azevedo, para prestar esclarecimentos 
sobre os aportes financeiros referentes à construção da Refinaria Abreu e Lima, 
em Recife – PE, decorrentes de contrato firmado entre a Petróleo Brasileiro S/A – 
PETROBRAS e a Petróleos de Venezuela S/A- PDVSA”.   

Autor: Deputado Claudio Cajado. 
 
10 - Requerimento n° 24/2011-CMO, que “Requer a constituição de Grupo de 
Trabalho, junto ao Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle de Execução 
Orçamentária - CFIS da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização - CMO, para acompanhamento, avaliação e fiscalização da 
execução, física, orçamentária e financeira de ações relativas à Ferrovia 
Transnordestina”.      

Autor: Deputado Raimundo Gomes de Matos. 
 
 
 
 
 



 
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS               

 
Concluída a apreciação das matérias acordadas em reunião do Colegiado 

de Representantes das Lideranças Partidárias da CMO, o Presidente encerrou a 
reunião. 

 
Antes, convocou a realização de reunião extraordinária, para o dia 31 de 

agosto, quarta-feira, às 14h30min, no plenário 2 da Câmara dos Deputados, 
para apreciação das matérias remanescentes da Pauta nº 19/2011. 

 
Brasília, 30 de agosto de 2011.   
                            
 

                                                  MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                 Secretária de Comissão 

 
 
 
 

Reunião realizada em 31 de agosto de 2011 (Extraordinária) 
 

7ª Reunião Extraordinária  
convocada para 31/8/2011, às 14h30min 

 (Iniciada às 15h02min e encerrada às 15h05min) 
 

         Pauta nº 19/2011 
 

 
ABERTURA 

 
Os trabalhos foram abertos pelo Deputado Giroto (PR/MS), no exercício 

da Presidência conforme dispõe o caput do art. 14 da Resolução n° 1/2006, 
alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. 

 
 

AVISO 
 
Grupo de Trabalho destinado a acompanhar e fiscalizar o 

planejamento, a execução e o cumprimento dos compromissos financeiros 
assumidos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal visando à 
execução dos investimentos necessários à realização da Copa do Mundo de 
Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. 

 
O Presidente em exercício comunicou ao Plenário que, naquela data, 

31 de agosto de 2011, constituiu o Grupo de Trabalho – GT Copa de 2014 e 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, conforme solicitado através do 
Requerimento nº 14/2011-CMO, do Deputado Wellington Roberto, aprovado na 



13ª Reunião Ordinária da Comissão, realizada em 12/7/2011. Esclareceu, que o 
prazo de 180 dias para apresentação das conclusões do trabalho do GT, expira-se 
em 27.02.2012. A seguir, informou os parlamentares que o compõem:  

 
Coordenador: Deputado Wellington Roberto (PR/PB) 

 
 

 Partido 
 

    UF 
 

    Câmara dos Deputados 
 

 PT 
 

    PR 
 
Deputado Andre Vargas 

 
 PSDB 

 
   MA 

 
Deputado Carlos Brandão 

 
   PP 

 
   BA 

 
Deputado Roberto Britto 

 
  DEM 

 
   BA 

 
Deputado Claudio Cajado 

 
   PR 

 
   PB 

 
Deputado Wellington Roberto 

 
  PDT 

 
   MG 

 
Deputado Ademir Camilo 

 
  PTB 

 
   RO 

 
Deputado Nilton Capixaba 

 
PCdoB 

     
   PE 

 
Deputada Luciana Santos 
 

 
   

 
 Partido 

 
    UF 

 
Senado Federal 

 
PMDB 

 
PB 

 
Senador Vital do Rêgo 

 
PSB 

 
BA 

 
Senadora Lídice da Mata 

 
 

 
Em virtude da inexistência de quorum regimental para deliberação na 

representação do Senado Federal e por falta de acordo para votação das matérias 
remanescentes da Pauta nº 19/2011, o Presidente em exercício anunciou que 
encerraria os trabalhos e deixaram de ser apreciadas as matérias abaixo 
relacionadas: 

 
Pauta nº 19/2011 

 
1 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 16/2011-CN, que “Altera a Lei nº 
11.653, de 7 de abril de 2008, e a Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010”. 

Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira. 
Foi apresentada 1 emenda. 



Voto: favorável nos termos do Substitutivo apresentado, e pela rejeição da 
emenda nº 1. 
 
2 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 07/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Turismo, crédito suplementar 
no valor global de R$ 19.285.346,00 (dezenove milhões, duzentos e oitenta e 
cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Gonzaga Patriota. 
Foram apresentadas 42 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das emendas de nºs 2, 17 a 26, 32 a 36 e 38 e pela rejeição das demais. 
 
3 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 12/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 2.334.427,00 (dois milhões, 
trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Marçal Filho. 
Foram apresentadas 23 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

da emenda nº 06 e pela rejeição das demais. 
 

4 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 13/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 
44.891.709,00 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil, 
setecentos e nove reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”. 

Relator: Deputado Carlos Brandão. 
Foram apresentadas 18 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto. Foi retirada pelo autor, Deputado 

Carlos Brandão, a emenda de nº 17, e com indicação pela inadmissibilidade das 
emendas nºs 02, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 e pela rejeição das 
demais. 
 
5 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 14/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento de Investimento para 2011 crédito suplementar no valor total de R$ 
445.643.156,00 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e 
três mil e cento e cinquenta e seis reais), em favor de empresas estatais, e reduz 
o Orçamento de Investimento de empresas estatais no valor global de R$ 
179.719.447,00 (cento e setenta e nove milhões, setecentos e dezenove mil e 
quatrocentos e quarenta e sete reais), para os fins que especifica”. 

Relator: Senador Acir Gurgacz. 
Não foram apresentadas emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto. 

 
6 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 15/2011-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, 



crédito especial no valor global de R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e 
quinhentos mil reais), para os fins que especifica, e dá outras providências.” 

Relator: Senador Sérgio Petecão. 
Foram apresentadas 5 emendas. 
Voto: favorável nos termos do Projeto, com indicação pela inadmissibilidade 

das 5 emendas apresentadas. 
 

7 - Requerimento nº 16/2011-CMO que “Requer a constituição de Grupo de 
Trabalho para promover o aprimoramento ao ciclo das operações de repasse da 
Caixa Econômica Federal, visando a eficácia e a efetividade da execução do 
objeto contratual pelo mandatário, assim como a celeridade na liberação financeira 
dos contratados”.   

Autor: Deputado Efraim Filho. 
 

8 - Requerimento nº 17/2011-CMO 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 do “Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional”.” 
         Autores: Deputados Danilo Forte, Benjamin Maranhão e  Wellington Roberto. 
 
9 – Requerimento n° 23/2011-CMO, que “Solicita seja convidado o Presidente da 
Petrobrás, Sr. José Sergio Gabrielli de Azevedo, para prestar esclarecimentos 
sobre os aportes financeiros referentes à construção da Refinaria Abreu e Lima, 
em Recife – PE, decorrentes de contrato firmado entre a Petróleo Brasileiro S/A – 
PETROBRAS e a Petróleos de Venezuela S/A- PDVSA”.   

Autor: Deputado Claudio Cajado. 
 
10 – Requerimento n° 24/2011-CMO, que “Requer a constituição de Grupo de 
Trabalho, junto ao Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle de Execução 
Orçamentária - CFIS da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização - CMO, para acompanhamento, avaliação e fiscalização da 
execução, física, orçamentária e financeira de ações relativas à Ferrovia 
Transnordestina”.      

Autor: Deputado Raimundo Gomes de Matos. 
 
 

A seguir, estão listadas as demais matérias que completam a Pauta nº 
19/2011 e que já foram apreciadas anteriormente: 

 
 

11 - Relatório apresentado à Mensagem nº 107/2006-CN que “Encaminha ao 
Congresso Nacional, nos termos do artigo 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 
2004, o relatório de avaliação do Plano Plurianual - (PPA) para 2004-2007”, (Ano 
base 2005); Mensagem nº 122/2007-CN  que “Encaminha ao Congresso Nacional 
o relatório de avaliação do Plano Plurianual para o período 2004-2007”, (Ano-
base-2006); Mensagem nº 112/2008-CN que “Encaminha ao Congresso Nacional, 
nos termos do art. 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, o relatório de 
avaliação do Plano Plurianual 2004/2007”, (Ano base 2007). 
  Relator: Deputado Marçal Filho. 



Voto: no sentido de que a Comissão tome conhecimento das matérias e 
demais documentos, bem como das apreciações e recomendações quanto aos 
"Relatórios de Avaliação do Plano Plurianual", relativo aos exercícios de 2005, 
2006 e 2007 e ao período 2004 – 2007 e determine o seu arquivamento. 
- Aprovado por unanimidade, na 17ª Reunião Ordinária, realizada em 
30/08/2011. 
 
12 - Relatório apresentado à Mensagem nº 14/2011-CN, que “Encaminha ao 
Congresso Nacional, nos termos do § 5º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 9 de 
agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias de 
2011”. 

Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Voto: pelo arquivamento da matéria.    

- Aprovado por unanimidade, na 17ª Reunião Ordinária, realizada em 
30/08/2011. 

 
13 – Relatório apresentado à Mensagem nº 20/2011-CN, que “Encaminha nos 
termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao primeiro bimestre de 2011”;  
Mensagem nº 35/2011-CN, que “Encaminha nos termos do § 4º do art. 70 da Lei 
nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e 
Despesas, referente ao segundo bimestre de 2011”. 

Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

- Aprovado por unanimidade, na 17ª Reunião Ordinária, realizada em 
30/08/2011. 
 
14 - Relatório apresentado à Mensagem nº 67/2011-CN, que “Encaminha, nos 
termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010, o Relatório 
de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao terceiro bimestre de 2011”. 

Relator: Senador Delcídio do Amaral. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

- Aprovado por unanimidade, na 17ª Reunião Ordinária, realizada em 
30/08/2011. 

 
15 – Relatório apresentado ao Aviso nº 14/2011-CN, que “Encaminha, nos termos 
do disposto no § 4º do artigo 71 da Constituição Federal, o RELATÓRIO DAS 
ATIVIDADES do Tribunal de Contas da União referente ao 1º trimestre de 2011”. 

Relator: Deputado Vaz de Lima. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

- Aprovado por unanimidade, na 17ª Reunião Ordinária, realizada em 
30/08/2011. 

 
 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Em virtude da inexistência de quorum regimental para deliberação na 
representação do Senado Federal, observado o disposto no art. 29, § 1º do 
Regimento Comum, e por falta de acordo do Colegiado de Representantes das 
Lideranças Partidárias da CMO, para votação das matérias remanescentes da 
Pauta nº 19/2011, o Presidente em exercício encerrou a reunião. 



 
Antes, convocou a realização de reunião ordinária, para o dia 13 de 

setembro, terça-feira, às 14h30min, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
 
Brasília, 31 de agosto de 2011. 

                              
 

                                                 MYRNA LOPES PEREIRA 
                                                   Secretária de Comissão 

 


