
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Segunda Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

NOTA TAQUIGRÁFICA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO M ISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,

REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2004.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) - Havendo número regimental,
declaro abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária da Comissão Mista  de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matéria constantes nas
Pautas nº 13, nº 14 e nº 15, de 2004. Há quorum para deliberação nas duas Casas do
Congresso Nacional. Temos de apreciar as Atas das seguintes reuniões: 27ª...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. tem sido um Líder
nesta Comissão. Sinto-me absolutamente constrangida de, neste momento, requerer a
V.Exa. que se faça verificação do efetivo quorum. V.Exa. tem razão, existe quorum no livro,
mas não presente na Comissão. Por isso, com base no Regimento, requeiro, inicialmente,
que V.Exa. faça a verificação do número de presentes.

Por outro lado, na semana passada, V.Exa. conversou comigo, na qualidade de
representante do PFL e, nessa reunião, determinou que tentássemos um acordo. Tentamos,
mas, infelizmente, no Senado Federal, a Líder do PT condicionou a votação do salário
mínimo à votação da PEC dos Vereadores. Oposição partidária que somos, quero dizer o
seguinte: não aceitamos qualquer tipo de manifestação da Líder, na medida em que nossos
Senadores são eleitos pelo povo e, portanto, têm autonomia necessária para suas
deliberações. O PFL apenas está disposto a cumprir nosso acordo e votar a matéria, desde
que antes possamos votar o salário mínimo no Senado Federal.

Então, requeiro a V.Exa., em questão de ordem — V.Exa. pode até conceder a
palavra a outros apenas para retrucar minha questão de ordem, mas só para isso —,
verificação do quorum neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) - Concedo a palavra ao Deputado
Wasny de Roure para contraditar.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, quero contraditar na forma
de apelo, porque temos projeto de lei que se refere exatamente a pagamento de servidores,
particularmente de professores do Distrito Federal. São recursos que complementam o
Fundo Constitucional do Distrito Federal. É impressionante, neste momento, a
procrastinação desta Comissão, que trará enormes prejuízos, inclusive à efetivação desse
novo plano de cargos e salários dos professores, face à atitude dessa ou daquela bancada.

Portanto, faço um apelo à Deputada Laura Carneiro para que, pelo menos, viabilize
aqueles projetos de lei que concernem ao pagamento do servidor público.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente peço a palavra pela ordem
para responder ao Deputado  Wasny de Roure, que me fez um apelo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) - Apenas para me reportar ao que
foi levantado pela Deputada Laura Carneiro, embora entenda perfeitamente o que S.Exa.
está dizendo, não vejo nenhuma questão a ser resolvida. Temos o livro que assinala a
presença de Parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, em número suficiente para
deliberar. Pode acontecer que como...

(Não identificado) - Na verificação a gente vai ver...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) - Às vezes, nesta Casa, acontece de

a pessoa assinar o livro e não permanecer no recinto. Na primeira votação que fizermos,
verifica-se isso. Evidentemente, o Regimento dá ao PFL ou a qualquer Parlamentar o direito
de pedir verificação, inclusive de exigir a suspensão da sessão imediatamente, se não
houver quorum.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Art. 29 do Regimento Comum:

“À hora do início da sessão, o Presidente e os demais
membros da Mesa ocuparão seus respectivos lugares; havendo
número regimental, será anunciada a abertura dos trabalhos.
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§ 2º No curso da sessão, verificada a presença de
Senadores e de Deputados em número inferior ao mínimo fixado
no art. 28, o Presidente encerrará os trabalhos, ex- ofício ou por
provocação de qualquer Congressista.”

Sr. Presidente, na qualidade de Congressista estou lhe provocando. Portanto, V.Exa.
tem de cumprir o Regimento Comum, § 2º do art. 29.

Em resposta ao Deputado Wasny de Roure, por quem tenho o maior respeito, aviso o
seguinte: V.Exa. pode ficar tranqüilo, porque parte dos recursos que vão resolver a questão
específica dos professores do Distrito Federal já foi liberada por decreto, o que significa
novos recursos. A partir de quinta-feira, se Deus quiser, teremos votado o salário mínimo e
poderemos votar esse projeto nesta Comissão, o que facilitará para o resto do ano a questão
dos professores do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) - Vou responder à Deputada Laura
Carneiro, dizendo o seguinte: com relação ao que está acontecendo no Senado, considero
que não temos nenhum tipo de governabilidade, não temos como interferir na discussão das
Lideranças do Senado. Mas a questão que V.Exa. levanta é regimental. Portanto, vamos
verificar o número mínimo de Congressistas. Precisamos de 28 Parlamentares presentes.
Faremos a chamada nominal.

(Não identificado) - Sr. Presidente, o quorum mínimo para a leitura da Ata pode
contar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) - É verdade, mas o Regimento diz
que a qualquer momento pode-se solicitar ...

(Não identificado) - Temos presença mínima, ou seja, 28 Parlamentares, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) - Concedo a palavra ao Deputado
João Leão.

Deputada Laura Carneiro....
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, não temos 28

Parlamentares. V.Exa. constatou.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, faço um apelo à Deputada Laura

Carneiro, uma das grandes figuras desta Comissão, Deputada que realmente honra o
Estado do Rio de Janeiro e vem realizando um grande trabalho no Congresso Nacional e
nesta Comissão, pois precisamos deliberar, precisa trabalhar.

Deputada  Laura Carneiro, o que o povo que nos assiste agora pela televisão vai
dizer? Que os Deputados desta Comissão não querem trabalhar. Está-se obstruindo a
Comissão exclusivamente pelo prazer de obstruir. Tenho certeza de que a Deputada Laura
Carneiro veio aqui hoje para trabalhar e não para obstruir. O próprio PT, no seus áureos
tempos de oposição, nunca trabalhou dessa maneira na Comissão, justiça se faça. Sou
testemunha, estou nesta Comissão há 12 anos e vejo o trabalho que todos os Parlamentares
fazem aqui.

Por isso, encareço à Deputada Laura Carneiro para que retire sua questão de ordem,
não para o bem do PFL, mas para o bem do Brasil. A Deputada Laura Carneiro tem uma
história nesta Comissão, realizou um trabalho excepcional. Ao que tudo indica, agora
chegaram os 28 Parlamentares, Deputada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não. Infelizmente, acabei de contar e não
temos 28 Congressistas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) - Por favor, Srs. Parlamentares, a
Deputada Laura Carneiro já disse que não vai abrir mão. Verificando o quorum, não temos
realmente 28 Congressistas aqui.

Está encerrada a presente reunião.


