
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Segunda Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO M ISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,

REALIZADA EM 1º DE JUNHO DE 2004.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) – Há número regimental para
abertura dos trabalhos. Declaro iniciada a 15ª reunião ordinária da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 13 e 14.
Considerando que ainda não há quorum para deliberação no Senado, informo alguns
expedientes.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, temos de votar as atas, que estão
atrasadas há meses.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) – Não podemos votar nada, porque ainda
não há quorum para deliberar.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA – E V.Exa. vai esperar quanto tempo? Porque o
Regimento é claro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) – Quanto tempo V.Exa. gostaria que eu
esperasse?
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA – Nenhum. Gostaria que V.Exa. encerrasse a reunião
agora por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) – Então, vou fazer alguns comunicados e
logo atenderei ao pleito de V.Exa., Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) – Comunico aos senhores membros que a
partir da nossa posse, que ocorreu no dia 18 de maio, estamos tomando providências com
relação ao livro de presença e aos expedientes de justificativa de falta. Para os
Parlamentares entenderem, temos recorrentemente tido dificuldades com quorum, e, não
obstante, há procura do livro após encerramento da reunião para assinatura. Não aceitamos
esse fato e estamos mandando expediente a todos os Parlamentares, Deputados e
Senadores, conforme enunciado ao Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias
com assento na Comissão, realizada no dia 26 de maio. Os ofícios serão encaminhados nos
seguintes termos:

“Senhor membro desta Comissão,
Tendo em vista a dificuldade de se atingir o quorum para

deliberação nas reuniões desta Comissão, solicito de V.Exa.
especial atenção aos procedimentos abaixo, que serão
observados com rigor por esta Presidência, conforme anunciado
ao Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com
assento na Comissão, em reunião realizada no dia 26 de maio.

1) O livro para o acolhimento das assinaturas dos
membros presentes às reuniões da Comissão estará disponível
pelo menos 30 minutos antes do horário marcado para o início
dos trabalhos. Somente serão computadas, para efeito de
registro de presença, as assinaturas apostas até o momento em
que o Presidente anunciar o término da reunião.
2) Para os Srs. Deputados: As eventuais justificativas de falta
deverão estar em consonância com o disposto no Ato da Mesa nº
23, de 1999, da Câmara dos Deputados, cuja cópia segue
anexa. O expediente com a justificativa deverá ser encaminhado
a esta Presidência no prazo de 10 dias, contados a partir do
término da reunião, conforme o disposto no art. 10 do
Regulamento Interno da Comissão, ajustado à Resolução nº
01/2001-CN.
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2) Para os Srs. Senadores: As eventuais justificativas de
falta deverão estar em consonância com o art. 13 do Regimento
Interno do Senado Federal: ‘Será considerado ausente o
Senador cujo nome não conste da lista de comparecimento, salvo
se em licença ou em representação a serviço da Casa ou, ainda,
em missão política ou cultural de interesse parlamentar,
previamente aprovadas pela Mesa, obedecido o disposto no art.
40.’

Ressalte-se, ainda, que o expediente com a justificativa
deverá ser encaminhado a esta Presidência no prazo de 10 dias
,contados a partir do término da reunião, conforme o disposto no
art. 10 do Regulamento Interno da Comissão, ajustado à
Resolução nº 01/2001-CN.”

3) Com base no § 1º do art. 6º da Resolução nº 01, de
2001-CN, alterada pelas Resoluções nºs 1, 2 e 3, de 2003-CN,
‘será desligado da Comissão o membro titular que não
comparecer, durante a Sessão Legislativa, sem justificativa, a 3
(três) reuniões consecutivas ou 6 (seis) alternadas, convocadas
para votação nos termos do art. 39 desta Resolução’.

Colocando-me à inteira disposição, apresento a V.Exa.
protestos de elevada estima e distinta consideração.”

Esse foi o ofício que mandamos aos Srs. Parlamentares, Deputados e Senadores, da
Comissão.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Peço uma informação. Na reunião da

semana anterior ficou determinado que V.Exa. iria procurar o Presidente do Senado para
ver se S.Exa. reafirmaria aquela comissão e mudaria a resolução ou se V.Exa. estaria
montando nova comissão. Assim, os Líderes, munidos de informações, poderiam fazer suas
indicações, o que é fundamental. Havia entendido que hoje já estaríamos debatendo essa
matéria, iniciando o debate da mudança da resolução para a LDO e o Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) – Pois não. É importante. Conversei com o
Presidente José Sarney, que concordou com as ponderações apresentadas em nome da
Comissão e, portanto, esta Comissão ficou encarregada de apresentar minuta, de
preferência aprovada aqui, para ser votada pelo Plenário do Congresso. Portanto, a comissão
criada pelo Presidente José Sarney teve o prazo de vigência expirado no dia 28 de maio e
não será revalidada, ficando esta Comissão com a responsabilidade.

O Presidente me indagou qual a perspectiva de prazo. Disse-lhe que teria de ser
combinado com a Comissão, mas acreditava que em torno de 30 dias seria possível
apresentar a minuta a ser enviada ao Plenário do Congresso Nacional.

Esse tema terá de ser tratado pela Comissão no mês de junho, a fim de cumprirmos
o prazo com o Presidente José Sarney. Caso contrário, precisaríamos falar novamente com
S.Exa. e negociar outro prazo, porque esse foi o que S.Exa. nos deu.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) – Pois não, Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA – Apenas para registrar que meu pedido de
encerramento da sessão nada tem a ver com obstrução. O problema — quero que fique claro
e público — é que há acordo do Líder do Governo com os Líderes da Oposição de não colocar
em votação o salário mínimo esta semana. E o Presidente João Paulo Cunha deve anunciar
nas próximas horas que vai colocar em votação essa matéria amanhã. O não-cumprimento
do acordo da última semana entre o Líder do Governo e a Oposição é o motivo de eu ter
pedido encerramento da sessão por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) – Entendo perfeitamente, Deputado
Rodrigo Maia. Se houve acordo entre os Líderes, com certeza ele será cumprido. Portanto,
não tenho como confirmar se vai ser colocado em votação ou não. Tenho certeza de que o
acordo vai ser cumprido.
Tem a palavra o Deputado Vignatti.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 0704/04 Data: 1/6/2004

2

O SR. DEPUTADO VIGNATTI – Sr. Presidente, houve reunião da coordenação na semana
passada com o objetivo de os Líderes que a compõem, juntamente com V.Exa., tratarem da
nova regulamentação de funcionamento da Comissão. Seria prudente informar esse fato ao
Plenário e também quais os encaminhamentos que V.Exa. está pensando fazer sobre essa
matéria.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, gostaria de fazer um registro.
Como este é um mês muito atribulado em virtude das convenções municipais e de várias
outras matérias, o Governo e a Casa têm interesse de concluir a votação nesse período.
Quando for deliberada a criação do grupo de trabalho ou da Subcomissão tratada na
Resolução nº 1, informo a V.Exa. que tenho o maior interesse em dele participar, até porque
foi nossa a provocação que resultou na caducidade da atual resolução em agosto. E darei
prioridade a esse assunto, uma vez que, como temos muitas coisas para tratar, alguns terão
de priorizar esses assuntos.
Gostaria que V.Exa. me incluísse nesse grupo de trabalho. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) – A Presidência entende que esse assunto é
importantíssimo, porque temos de elaborar a resolução já para a tramitação do Orçamento
neste ano. Estamos, portanto, atrasados. É fundamental começar esse trabalho, porque
mesmo que não consigamos terminá-lo este ano, podemos fazer a resolução para 2005.
Portanto, como não há quorum para deliberar, vou mandar expediente a todos os Líderes
partidários, pedindo que indiquem representantes. E, na semana que vem, vamos enviar
telegramas de convocação de todos os membros da Comissão. Faremos, portanto, a
formalização da Comissão e definiremos o prazo para que seja apresentada e votada a
minuta na Comissão. Devemos entregá-la ao Presidente José Sarney em 30 dias, prazo
bastante razoável.

Vou enviar hoje a todos os Líderes um pedido de indicação dos seus representantes
para trabalhar essa minuta de resolução, que deverá ser, espero, aprovada nesta Comissão
até o dia 25 de junho. Parece razoável querermos votá-la antes do dia 30 de junho, no
Plenário do Congresso. Se a Comissão concordar, poderemos levá-la à deliberação do
Plenário do Congresso Nacional, juntamente com a LDO. Portanto, hoje mesmo faremos o
pedido de indicação. E aprovaremos a composição da Comissão na próxima terça-feira.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, sobre a errata do
Orçamento de 2004 que votamos no Congresso Nacional...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) – Recebemos do Presidente José
Sarney um ofício que indaga sobre isso. Juntamente com a Consultoria Técnica da
Comissão, constatamos que havia 3 correções a fazer. Mas esta Comissão enviou um ofício
reportando-se a apenas uma delas. Portanto, 2 das correções ficaram sem ser comunicadas.
Foi apenas um erro formal. Quando mandamos o ofício, já fizemos um novo comunicado ao
Presidente José Sarney. Portanto, acredito que o problema vai ser sanado. Não há nenhuma
divergência. Já foi remetido; houve apenas uma formalidade na hora em que comunicamos
ao Presidente do Congresso Nacional. Em função disso, essas erratas não foram
implementadas, porque o Congresso entendeu que tínhamos informado outra coisa.

Vamos convocar nova reunião para quinta-feira, lembrando que na terça-feira vamos
formalizar a comissão que tratará da Resolução nº 1.

Não havendo mais nenhum inscrito, vou encerrar os trabalhos.
Está encerrada a reunião.


