
Sancionada Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2012
Na última segunda-feira (15), a presidente emendas parlamentares e convênios, entre outros 

Dilma Roussef sancionou a Lei de Diretrizes projetos.
Orçamentárias (LDO) para 2012, publicada no Diário Pelo apoio dado ao pleito para diminuição da taxa 
Oficial da União. Nela está incluído o parágrafo benefi- de contrapartida, o presidente e o vice-presidente da 
ciando as instituições de ensino superior (IES) estadu- ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva e João 
ais e municipais ao exigir delas apenas 1% de contra- Carlos Gomes, respectivamente, entregaram em nome 
partida financeira para viabilizar projetos em parceria da associação, um diploma de mérito ao deputado 
com a União. federal, Alex Canziani no último dia 10.

“A ABRUEM lutou muito para que esta emenda Vale ressaltar também, o empenho do deputado 
fosse aprovada. Agora vemos o resultado desta nossa federal pelo estado de Minas Gerais, Márcio Reinaldo 
incansável busca. Para atingir esse resultado, partici- Moreira, relator do Projeto da LDO de 2012; do deputado 
pamos de várias reuniões com importantes figuras, federal pelo estado do Ceará, Danilo Forte, coordenador 
que, assim como nós buscam o fortalecimento do do Comitê de Exame de Admissibilidade; e dos demais 
ensino superior do país. É uma vitória para ser come- integrantes do Comitê e da Comissão Mista de 
morada”, celebra o presidente da associação, Antonio Orçamento, que ouviram e atenderam a proposição das 
Joaquim Bastos da Silva. IES estaduais e municipais públicas.

O parágrafo 5º do artigo 36 da LDO 2012 tem a 
seguinte redação: “... No caso de transferência volun- Para conferir o texto completo da LDO, acesse:
tária para ações voltadas à educação superior, os 
limites mínimos de contrapartida a que se refere § 1° 
deste artigo são fixados em 1% ...”. Anteriormente o 
valor da taxa de contrapartida era fixado em 20%.

Apoio do deputado federal, Alex Canziani
No dia 5 de julho, o vice-presidente da 

ABRUEM, João Carlos Gomes representou a associa-
ção em reunião com o Comitê de Exame de 
Admissibilidade e também com a Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, na qual 
foi inserida na LDO para 2012 a emenda do deputado 
federal pelo estado do Paraná, Alex Canziani, que trata 
das “Transferências Voluntárias” do governo federal 
às universidades estaduais e municipais, através de 

http://migre.me/5wvMq
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Entrega do diploma de mérito ao deputado Canziani


