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OBSERVAÇÕES 
 

Há oradores não identificados.  
A reunião foi suspensa e reaberta. 
A reunião foi suspensa. 
 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e Senhores, declaro reiniciada a 7ª 
Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à 
apreciação das matérias constantes da Pauta nº 20, de 2012. 
 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Há quorum para deliberação da representação da 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 
 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, pela ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Já vou lhe dar a palavra, Deputado. 
 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Pela ordem, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Qual é a questão de ordem, Deputado? 
 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - É sobre o quorum. V.Exa. não pode seguir adiante antes que 
me de a possibilidade de questionar o quorum. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Qual é a questão de ordem Deputado? 
 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, eu solicito o cancelamento da reunião por 
inexistência de quorum. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Inexistência de quorum. 
 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Exatamente, Sr. Presidente. (Pausa.) 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Tem quorum? (Pausa.) 
 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente eu peço a conferência do quorum. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Está conferido o quorum. Eu preciso de seis 
Deputados e dois Senadores para abrir. 
 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, para que nós tenhamos o processo de 
deliberação, nós precisamos de... Eu posso falar, Presidente? 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O senhor pode falar, Deputado. 
 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Então, por favor, permita que eu fale, Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu vou lhe dar a palavra, mas estou lhe dizendo que 
há quorum, não há nenhuma dúvida sobre isso. No momento da deliberação V.Exa. terá a prerrogativa de 
questionar. 
 Neste momento, para abrir a reunião, cabe ao Presidente observar a presença dos seis Deputados e 
dois Senadores que estão presentes, portanto, não há nenhuma dúvida por parte desta Presidência de que há 
quorum para abrir a reunião. Portanto, V.Exa. pode colocar a sua questão. 
 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, eu questiono a existência de quorum para 
deliberação. Peço a V.Exa. que, no momento de qualquer entrada de processo de deliberação, já registre o meu 
pedido de verificação de quorum para deliberação nesta Comissão, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, para aditar a questão de ordem do Deputado 
Arnaldo Jardim, é o seguinte: são 11h33min, regimentalmente V.Exa. tem meia hora para dar quorum para 
deliberação. Se algum Senador chegar neste momento, não vale. Que fique registrado que neste momento 
V.Exa. não tem quorum mínimo para deliberar de Senadores. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu tenho quorum para deliberar. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Para abrir, deliberar não. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Para deliberar também. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Também não. Porque V.Exa. tem assinatura no livro de dois 
Deputados da bancada do PTB, titular e suplentes, dois Senadores, só pode ter um, tem dois. Ou seja, o 
Senador Armando Monteiro assinou e o Senador Mozarildo assinou. Ou seja, V.Exa. não tem quorum para 
deliberar. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Essa a questão de ordem que V.Exa. quer levantar? 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Às 11h34min, passado meia hora do início da reunião. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. Eu quero explicar a V.Exa. que o 
Senador Mozarildo está como integrante desta Comissão, não mais como suplente do Bloco do PTB, mas sim 
como suplente do Bloco da Maioria. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Cadê o ofício? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. aguarde alguns segundos que foi solicitado na 
Secretaria a cópia do ofício. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Esta Comissão tem que ter conhecimento deste ofício. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. Já foi solicitado. Então, se esta é a 
questão de ordem de V.Exa... 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu gostaria de ver o ofício, Sr. Presidente. São11h34min, e se o 
ofício vai chegar, ele está chegando fora do prazo. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O ofício está aí, V.Exa. pode ficar... 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Aqui aonde? Sobre a mesa? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Secretaria da Mesa. Já foi solicitado. Esta questão de 
ordem está resolvida. 
 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Pela ordem, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Outra questão de ordem, Deputado? A palavra está à 
sua disposição. 
 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, eu gostaria que V.Exa. não só nos permitisse 
e nos desse acesso ao conjunto da Comissão, porque eu tenho certeza de que o conjunto da Comissão não tem 
só um espírito governista aqui. Tem o espírito de zelar pela prerrogativa do Parlamento, pelas atribuições da 
Comissão, belo bom funcionamento, senão todos estariam envergonhados em simplesmente ficar aguardando 
um momento, visto que o quorum para abertura já existe há muito tempo, e V.Exa. retardou o início dos 
trabalhos da Comissão exatamente para que a constituição do quorum deliberativo pudesse, na interpretação de 
V.Exa., ocorrer. Então, eu requisito que a cópia nos seja entregue e com o protocolo identificando o horário 
deste momento. 
 Sr. Presidente, o apelo vai além disso. Esta Comissão constitui-se, e esta Comissão vai entrar agora 
num momento mais decisivo, que é o debate do Orçamento, pelas regras regimentais, e nós vamos ser zelosos 
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com relação a isso, e se orienta também por acordos políticos que se constroem. E todos estão perfeitamente 
conscientes de que a disposição do Governo de hoje usar o esforço extraordinário, que faz com que Deputados 
e Senadores mudem a sua qualificação dentro da Comissão, para tentar de qualquer forma buscar atingir o 
quorum e deliberar sobre matérias é atropelar sem nenhuma justificativa, de uma forma unilateral, um acordo 
constituído aqui. 
 Eu vejo aqui pessoas que tem vasta experiência no Parlamento, pessoas que já tiveram inclusive 
cargos diretivos, ex-Ministros aqui presentes. Nós assistirmos uma coisa deste teor, em que se busca atropelar, 
ferindo a regra básica do Parlamento, é o que certamente V.Exa. vai zelar para que, já que não conseguiu dar 
sequencia ao acordo político feito, para que pelo menos as regras regimentais sejam rigorosamente cumpridas. 
 A solicitação é o ofício com protocolo de entrada e horário determinado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, só um momento. Estou com o ofício aqui, 
se S.Exa. quiser, providencie cópia. O ofício data do dia 18 de setembro, o original recebido pela Presidência do 
Senado é das 18h04min, portanto, isso ocorreu ontem. Esse encaminhamento é todo feito pela Secretaria- Geral 
do Senado, é uma questão absolutamente normal cedência dos partidos de suplência, ocorre com frequência em 
qualquer Comissão, e a questão de ordem está resolvida. 
 Se V.Exas. discordarem da posição do Presidente, V.Exas. têm a prerrogativa regimental de recorrer à 
Comissão de Constituição e Justiça da minha decisão. 
 Há quorum para deliberação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.  
Havendo concordância do Plenário proponho a dispensa da leitura das atas por terem sido distribuídas 
antecipadamente. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Não dispenso a leitura da ata não, Sr. Presidente. Eu peço que 
sejam lidas individualmente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Solicito ao Deputado Zeca Dirceu que possa me 
auxiliar na leitura. 
 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU – O Sr. Deputado Zeca Dirceu procederá  
à leitura da ata. 

É lido o seguinte: 
“Aos dez e onze dias do mês de julho de dois mil e doze, reuniu-se 

ordinariamente a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, no Anexo II, Plenário 02, da Câmara dos Deputados, com o 
objetivo de apreciar a Pauta 16. Verificou-se, durante esse período, a 
presença dos seguintes parlamentares: Deputados titulares: Aníbal Gomes, 
Augusto Coutinho, Cida Borghetti, Duarte Nogueira, Edio Lopes, Eliseu 
Padilha, Felipe Maia, Giovanni Queiroz, João Maia, João Paulo Lima, Josias 
Gomes, Leandro Vilela, Luciano Castro (...)” 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, eu já me inscrevo para debater essa... Vai ser lido 
individualmente, não é? (Pausa.) Mas porque V.Exa. não vai ler ao todo? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado, por gentileza, o outro Deputado está lendo 
a ata.  
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA- Eu sei, Deputado, mas eu pergunto a V.Exa. se vai... 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU –  
“(...) Mauro Lopes, Osmar Júnior, Paulo Foletto, Paulo Pimenta, 

Paulo Wagner, Professora Dorinha Seabra Rezende, Reinaldo Azambuja, 
Renato Molling, Waldenor Pereira, Wandenkolk Gonçalves, Zeca Dirceu; 
Senadores titulares: Antônio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Benedito 
de Lira, Cássio Cunha Lima, Clésio Andrade, Flexa Ribeiro, Paulo Paim, 
Romero Jucá, Vicentinho Alves e Wellington Dias. Deputados Suplentes: 
Antonio Brito, Celso Maldaner, Cláudio Puty, Giacobo, Hugo Motta, Jaime 
Martins, Joaquim Beltrão (...)” 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, eu já me inscrevo para debater essa... Vai ser 
lido individualmente, não é? (Pausa.) 
 Mas porque V.Exa. não vai ler ao todo? 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado, por gentileza, o outro Deputado está lendo 
a ata.  
 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Eu sei, Deputado, mas eu pergunto a V.Exa. se vai... 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU –  
“(...) Leonardo Gadelha, Leonardo Monteiro, Luiz Carlos Setim, 

Marcos Rogério, Nelson Marquezelli, Osmar Serraglio, Roberto Balestra, 
Roberto de Lucena, Toninho Pinheiro, Vanderlei Siraque e Waldir Maranhão; 
Senadores Suplentes: Ana Rita, Ângela Portela, Antonio Russo, Mozarildo 
Cavalcanti, Sérgio Souza. Parlamentares não membros presentes: Claudio 
Cajado, Gilmar Machado, Ronaldo Caiado, Vilson Covatti, Weliton Prado. 
Deixaram de comparecer: Deputados titulares: Arnaldo Jardim, Arnon 
Bezerra, João Leão, Laurez Moreira, Paulo Rubem Santiago e Ratinho 
Junior; Senador titular: Sérgio Petecão. ABERTURA: às quatorze horas e 
cinquenta e nove minutos do dia dez de julho, havendo número regimental 
para deliberação, de acordo com o art. 134 da Resolução nº 1, de 2006, do 
Congresso Nacional, o Presidente, Deputado Paulo Pimenta, declarou 
iniciados os trabalhos e anunciou a imediata suspensão, com a continuação 
da reunião dentro do prazo de 30 minutos, em virtude da necessidade de 
negociação para votação dos itens da pauta. Às quinze horas e vinte e quatro 
minutos a reunião foi reaberta. O Presidente anunciou nova suspensão dos 
trabalhos. Convocou a continuação para as 20h e solicitou que até lá os 
parlamentares dispostos a apresentar destaques negociassem com o Relator 
do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO, Senador Antônio 
Carlos Valadares e o Deputado Gilmar Machado, visando ao melhor 
andamento dos trabalhos. Usaram da palavra os Deputados Gilmar Machado 
— solicitou apresentação dos destaques para o Relator do PLDO até às 20h, 
Toninho Pinheiro — pediu orientações sobre apresentação de destaques, e 
Waldir Maranhão — informou que a bancada do PP está à disposição para 
colaborar com análise dos destaques relativos ao PLDO. Às quinze horas e 
vinte e oito minutos, o Presidente suspendeu a reunião. Às vinte horas e 
onze minutos, o Presidente, Deputado Paulo Pimenta, declarou reiniciados 
os trabalhos e anunciou nova suspensão, durante o período de 10 minutos, 
para a chegada de alguns Líderes. Às vinte horas e trinta minutos, o 
Presidente retomou os trabalhos. Apreciação das Atas das seguintes 
reuniões: 9ª Reunião Ordinária, em 26/06/2012; 4ª Reunião Extraordinária, 
em 27/06/2012 e 10ª Reunião Ordinária, em 03/07/2012. Ao questionar o 
Plenário sobre a dispensa da leitura das Atas, o Deputado Felipe Maia 
solicitou que elas fossem lidas. O Deputado Vanderlei Siraque foi convidado 
pelo Presidente para lê-las. Ao término da leitura, o Presidente abriu a 
discussão. Contudo, os Deputados Ronaldo Caiado e Felipe Maia solicitaram 
a suspensão da reunião antes que as Atas fossem discutidas. O Deputado 
Duarte Nogueira questionou o Presidente sobre qual rito ele tomaria para a 
reunião. Em resposta, o Presidente afirmou que a sequência da reunião seria 
a conclusão da análise das Atas, dar conhecimento sobre o recebimento do 
relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE, e suspensão 
dos trabalhos. Apesar da concordância do Deputado Felipe Maia, o Deputado 
Ronaldo Caiado alegou não querer a discussão das Atas. Seguindo, o 
Presidente reafirmou sua intenção de dar conhecimento à Comissão sobre 
recebimento do relatório do CAE. Dessa forma, o Deputado Ronaldo Caiado 
solicitou a discussão das Atas e declarou-se em obstrução. O Presidente, a 
pedido do Deputado Duarte Nogueira, repetiu o rito que seguiria para o 
andamento da reunião. Após isso, fizeram uso da palavra os Deputados 
Toninho Pinheiro — discursou sobre a falta de recursos para a área da 
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saúde, Deputado Giovanni Queiroz — manifestou-se solidário à oposição, e o 
Senador Flexa Ribeiro — declarou insatisfação em relação ao cumprimento 
de acordos por parte do Governo. Na sequência, o Presidente retomou a 
discussão das Atas. Não houve quem as quisesse discutir e elas foram 
aprovadas por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal. AVISOS: o Presidente, Deputado Paulo Pimenta, 
informou que no dia 4 de julho, às 20h45min, foi disponibilizado na Internet o 
relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas – CAE, coordenado pelo 
Deputado Marcus Pestana do PSDB/MG e que no dia 10 de julho, às 20h, foi 
entregue um adendo ao relatório do CAE relativo ao exame de 
admissibilidade das emendas apresentadas ao PLN nº 3, de 2012, Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013. Às vinte e uma horas e nove 
minutos, a reunião foi suspensa pelo Presidente, que antes da suspensão 
convocou a continuação da reunião para o dia 11 de julho de 2012, às 
14h30min. Aos onze dias do mês de julho de dois mil e doze, às quatorze 
horas e quarenta e seis minutos, o Presidente, Deputado Paulo Pimenta, 
declarou reaberta a reunião, com consequente suspensão até às 15h. Às 
dezesseis horas e vinte e dois minutos, a reunião foi reaberta pelo 
Presidente, Deputado Paulo Pimenta. Foi levantada Questão de Ordem pelo 
Deputado Ronaldo Caiado sobre a continuidade da reunião, uma vez que 
havia andamento da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados. 
Assim, a reunião foi suspensa, pelo Presidente, às 16h24, com reinício 
previsto para o período subsequente ao término da Ordem do Dia no Plenário 
da Câmara dos Deputados. Às vinte e uma horas e cinquenta e cinco 
minutos, o Presidente, Deputado Paulo Pimenta, reiniciou os trabalhos. 
EXPEDIENTE: Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada 
em 17 de abril de 2008, foi dispensada a 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 às 
lideranças partidárias nesta data. ORDEM DO DIA: o Deputado Ronaldo 
Caiado pediu o encerramento da reunião por não haver quorum regimental 
para deliberação. Na sequência, o Deputado Duarte Nogueira teceu 
esclarecimentos a respeito dos quoruns definidos para deliberação e abertura 
da reunião. Também fez uso da palavra o Senador Antônio Carlos Valadares 
para comentar sobre a elaboração do Relatório do Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – PLDO. Foi apresentado requerimento para 
inversão de pauta, de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, 
solicitando que o Item 4, Relatório ao Projeto de Lei nº03/2012-CN – PLDO, 
fosse o primeiro a ser apreciado. Em discussão, apenas o Deputado 
Giovanni Queiroz fez manifestações. Em votação na representação da 
Câmara dos Deputados, PSDB, DEM, PV, PPS e PDT declararam-se em 
obstrução. Proclamado o resultado da votação na Câmara dos Deputados, o 
Deputado Ronaldo Caiado, Líder do DEM, solicitou verificação de votação, 
apoiado pelo Deputado Bruno Araújo, Líder do PSDB, amparados no art. 136 
da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional. O Presidente designou 
o Deputado Cláudio Puty para fazer a chamada nominal dos representantes 
da Câmara dos Deputados. Finalizando a chamada, o Presidente proclamou 
o resultado da votação nominal. Votaram SIM os Deputados: Aníbal Gomes, 
Antonio Brito, Cida Borghetti, Cláudio Puty, Edio Lopes, Hugo Motta, Jaime 
Martins, João Paulo Lima, Leandro Vilela, Leonardo Gadelha, Osmar 
Serraglio, Renato Molling e Waldenor Pereira. Total de votos SIM: 13; total de 
votantes: 13. Após a verificação da votação, considerou-se não haver 
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quorum necessário para apreciação na Câmara dos Deputados, razão pela 
qual o Deputado Ronaldo Caiado pediu o encerramento da reunião e teve 
sua solicitação atendida pelo Presidente. ENCERRAMENTO: a reunião foi 
encerrada pelo Presidente às 20h20, o qual, antes, reiterou realização de 
reunião extraordinária marcada para o dia 12 de julho de 2012, às 11h. Para 
constar, eu, Maria do Socorro de Lacerda Dantas, Secretária, lavrei a 
presente Ata, que, após sua aprovação, será assinada pelo Presidente e 
encaminhada para publicação no Diário do Senado Federal. Os trabalhos 
foram gravados e, depois de traduzidos, integrarão esta Ata. Deputado Paulo 
Pimenta, Presidente.” 
  “Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e doze, reuniu-se 
extraordinariamente a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, no Anexo II, Plenário 02, da Câmara (...)” 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, pela ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Qual é a questão, Deputado? 
 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, o Deputado Zeca Dirceu terminou de ler uma 
ata.  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Já existe uma jurisprudência de decisão desta 
Presidência que as atas serão discutidas em bloco. 
 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Serão discutidas em bloco? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Já tem uma jurisprudência. É decisão minha.  
 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - . 

“(...) com o objetivo de apreciar a Pauta nº 17. Verificou-se a 
presença dos seguintes Parlamentares: (...)  

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, ninguém tem cópia da ata... 
O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU –  

(...) Deputados titulares: Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra (...) 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Por favor, peça para o leitor respeitar esta Comissão e parar de ler. 
V.Exa. tem que pedir para o Deputado Zeca Dirceu respeitar esta Comissão, porque ninguém tem cópia da ata. 
Eu não posso confiar na leitura dele. 
 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Quem está faltando com respeito aqui é V.Exa. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - V.Exa. não para de falar quando um Deputado está falando. Ora, 
respeite-me V.Exa.  
 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Você... 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Você, não. V.Exa.  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores... 
 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Me respeite e abaixe o dedo, que não é necessário. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - V.Exa... 
 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Abaixe o dedo... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, eu vou conduzir esta reunião aqui da 
maneira mais correta possível. Não cabe ao Deputado Zeca Dirceu distribuir ata para ninguém. Se as atas não 
foram distribuídas, vamos providenciar à Secretaria para que elas sejam distribuídas. Não é de responsabilidade 
de um Parlamentar, que eu convidei para ler a ata, distribuir ata para ninguém. Eu vou distribuir. A Secretaria 
está providenciando. Nós vamos manter, do ponto de vista regimental, o tratamento adequado entre os 
Parlamentares. V.Exa., só um minutinho, aguarde que as atas estão sendo distribuídas. Pessoal do som, está 
havendo um eco aqui. Tudo já está resolvido. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Peço que V.Exa. aguarde a distribuição das atas. (Pausa.) 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Está faltando uma ata? Deputado, pode retomar a 
leitura. Por gentileza, desliguem os microfones aí, pessoal. (Pausa.) 
 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU –  

(...) Roberto de Lucena, Sandra Rosado, Toninho Pereira, Vander 
Loubet, Vanderlei Siraque e Waldir Maranhão. Senadores suplentes: Ana 
Rita, Angela Portela, Mozarildo Cavalcanti e Sérgio Souza. Parlamentares 
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não membros presentes: Deputado João Dado e Senador Eduardo Suplicy. 
Deixaram de comparecer: Deputados Aníbal Gomes, Cida Borghetti, Laurez 
Moreira, Mauro Lopes, Ratinho Júnior, e Reinaldo Azambuja; Senadores: 
Armando Monteiro, Paulo Paim, Sérgio Petecão e Welington Dias. 
ABERTURA: às dez horas e trinta e dois minutos, o Presidente, Deputado 
Paulo Pimenta, declarou aberta a reunião, suspendendo-a imediatamente por 
haver Ordem do Dia em andamento na Câmara dos Deputados. A 
continuação da reunião foi marcada para o período subsequente ao seu 
encerramento. Às onze horas e cinquenta e três minutos, o Presidente 
reiniciou os trabalhos, informando não haver quorum para deliberação nas 
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, conforme o 
art. 288 do Regimento Interno do Senado Federal e o art. 48 da Constituição 
Federal. O Presidente anunciou que houve acordo, em reunião do Colegiado 
de Representantes das Lideranças Partidárias, para apreciação das 
seguintes matérias: primeiro seria apreciado o relatório apresentado pelo 
Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE, na sequência o Relatório ao 
Projeto de Lei nº 3/2012-CN-PLDO e, e finalizando os trabalhos seriam 
analisados os relatórios aos Projetos de Lei nºs 1, 4 e 16. ORDEM DO DIA: 
Requerimento de inversão de pauta solicitando que o Item 4, Relatório e 
Adendo do CAE sobre o exame da admissibilidade das emendas 
apresentadas ao Projeto de Lei nº 3/ 2012-CN, fosse o primeiro a ser 
apreciado. Em discussão, o Requerimento foi apresentado pelo autor, 
Deputado Marcus Pestana, o qual foi elogiado pelo Deputado Duarte 
Nogueira e pelo Presidente pelo seu trabalho à frente do CAE. Não houve 
quem quisesse discutir. Em votação, o requerimento foi aprovado por 
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. 4 - Relatório e Adendo apresentados pelo Comitê de Admissibilidade 
de Emendas — CAE, sobre o exame de admissibilidade das emendas 
parlamentares ao Projeto de Lei nº 3/2012-CN — Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2013, Coordenador, Deputado Marcus Pestana. Voto: 
favorável às emendas admitidas na forma acatada pelo Relator, com 
indicação pela inadmissibilidade das Emendas nºs 60010001, 0010002 e 
60130004 (...)” 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, questão de ordem. 
O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU –  

“(...) O Coordenador apresentou o Relatório e o Adendo. Não houve 
discussão. Em votação, o Relatório (...)” 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Qual é a questão de ordem? 
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Deu quorum no Plenário, Sr. Presidente. Eu solicito a V.Exa. que 

suspenda a reunião. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Foi aberta a Ordem do Dia? 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Foi aberta a Ordem do Dia. V.Exa. pode verificar. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não, não houve nenhuma comunicação oficial. Pode 
continuar, Deputado. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu peço a V.Exa. que fique atento porque se não estão ainda 
avisando, dentro de 1 minuto vão avisar. Eu só peço a V.Exa. que fique atento. (Risos.) 
  O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeito. 
 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU –  

(...) e o requerimento foi aprovado por unanimidade das 
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Relatório 
ao Projeto de Lei nº 3, de 2012, CN, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013, e dá outras 
providências’. Relator: Senador Antônio Carlos Valadares. Foram 
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apresentadas 4.122 emendas. Voto: favorável, nos termos do Substitutivo 
apresentado. Das 4.122 emendas apresentadas, ofereceu voto pela 
aprovação de 451, pela aprovação parcial de 1.114 e pela rejeição das 
demais. O Relator, Senador Antônio Carlos Valadares, apresentou seu 
Relatório. Na sequência, o Presidente da Comissão abriu a discussão e 
informou que o prazo para a entrega dos destaques estava aberto. Informou, 
ainda, que votaria, após a discussão, o Relatório, o Adendo e a Errata, 
ressalvados os destaques. Estes seriam analisados pelo Relator e; enquanto 
isso, haveria a apreciação dos Relatórios aos Projetos de Lei nº 1, 4 e 16. Os 
destaques seriam posteriormente votados. Discutiram a matéria o Senador 
Flexa Ribeiro e os Deputados Marcus Pestana, Toninho Pinheiro, Paulo 
Rubem Santiago, Zeca Dirceu, Giovanni Queiroz, Felipe Maia, Duarte 
Nogueira e Leandro Vilela. Durante a discussão, às 12h48, o Senador Cássio 
Cunha Lima assumiu a Presidência e a entregou ao Deputado Paulo Pimenta 
às 13h02. A discussão, bem como o prazo para entrega dos destaques, 
foram encerrados às 13h22. Em votação, o Relatório, o Adendo e a Errata 
foram aprovados por unanimidade nas representações da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, ressalvados os destaques. Após a votação, 
o Senador Eduardo Suplicy fez uso da palavra e teceu comentários sobre a 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO. O Senador Cássio 
Cunha Lima retornou à Presidência às 13h25. Requerimento de inversão de 
pauta solicitando que o Item 6, Projeto de Lei nº 01/2012-CN, fosse apreciado 
imediatamente. Não houve discussão. O Requerimento foi aprovado por 
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. 6 - Relatório ao Projeto de Lei nº 1/2012-CN, que ‘Abre ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do órgão dos Poderes 
Legislativos e Judiciário, do Ministério Público da União e do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial no valor global de R$ 
1000.000.000,00 (cem milhões de reais), para o fim que especifica, e dá 
outras providências. Relator: Deputado Josias Gomes. Foram apresentadas 
3 emendas. Voto: favorável, nos termos do projeto, com indicação pela 
inadmissibilidade das 3 emendas apresentadas. Apenas o Deputado João 
Dado discutiu a matéria. O Relatório foi aprovado por unanimidade nas 
representações da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Requerimento 
de inversão de pauta, solicitando que o Item 7 — Projeto de Lei nº 4/2012-
CN, fosse analisado imediatamente. Não houve discussão. O Requerimento 
foi aprovado por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal. 7 - Relatório ao Projeto de Lei nº 4/2012-CN, que ‘Abre 
ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito, 
crédito suplementar no valor de R$ 1.355.000.000,00 (um bilhão trezentos e 
cinquenta e cinco milhões de reais), para reforço de dotações constantes na 
Lei Orçamentária vigente’. Relator: Deputado Eliseu Padilha. Não foram 
apresentadas emendas. Voto: Favorável, nos termos do projeto. Não houve 
discussão. O Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Requerimento de inclusão de 
pauta, solicitando a análise imediata do Projeto de Lei nº 16/2012-CN. Não 
havendo discussão. O Requerimento foi aprovado por unanimidade nas 
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Extrapauta: 
Relatório do Projeto de Lei nº 16/2012-CN, que ‘Abre ao Orçamento Fiscal da 
União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, 
crédito suplementar no valor global de R$ 93.045.987,00 (noventa e três 
milhões, quarenta e cinco mil e novecentos e oitenta e sete reais), para 
reforço das dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. Relator: 
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Deputado Felipe Maia. Foram apresentadas 6 emendas. Voto: favorável, nos 
termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das 6 emendas 
apresentadas. Não houve discussão. O Relatório foi aprovado por 
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. Na sequência, o Presidente propôs a apreciação do Ofício Conjunto 
n.º 3/2012/Coff/Conorf. O Deputado Felipe Maia solicitou tempo para analisar 
a matéria e, tendo completado a sua análise, não se opôs à apreciação. O 
Deputado Duarte Nogueira também confirmou não se opor. Ofício Conjunto 
n.º 3/2012/Coff/Conorf, de 05 de julho, que propõe a ‘Correção de erro de 
ordem técnica verificado no Autógrafo da Lei de Plano Plurianual 2012- 2015 
(Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012)” – Errata ao PPA 2012-2015. 
Autores: Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira/CD. 
Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle/SF. O Ofício foi aprovado 
por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Após isso, fizeram uso da palavra os Deputados Vanderlei 
Siraque, Paulo Rubem Santiago, Waldenor Pereira, Cláudio Puty, Leonardo 
Gadelha, Paulo Rubem Santiago e Waldir Maranhão e o Senador Sérgio 
Souza, em debate que teve como tema central aspectos relacionados ao 
orçamento público. Durante esse período, o Senador Cássio Cunha Lima 
sentou-se à Presidência da Comissão às 14h05 e devolveu o lugar ao 
Deputado Paulo Pimenta às 14h15. Este, ainda durante o debate acima 
citado, registrou agradecimentos aos servidores e funcionários da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO pelo trabalho 
realizado durante ciclo de aprovação do PLDO. Na sequência da reunião, o 
Presidente anunciou que votaria os 352 destaques em bloco, com exceção 
dos seguintes, os quais tiveram solicitação dos autores para votação em 
separado. Antes, porém, o Deputado Duarte Nogueira levantou Questão de 
Ordem solicitando que o Plenário conhecesse a opinião do Relator sobre os 
destaques apresentados. Destaque 1, do Deputado Duarte Nogueira, à 
Emenda 2183.0018, do mesmo autor. Voto do Relator: pela rejeição. O 
destaque foi rejeitado na representação da Câmara dos Deputados, com 
votos contrários dos Deputados Marcos Rogério, Giovanni Queiroz, 
Professora Dorinha Seabra Rezende, Paulo Wagner, Wandelkolk Gonçalves, 
Duarte Nogueira, Paulo Rubem Santiago e Felipe Maia. Não foi apreciado na 
representação do Senado Federal, conforme dispõe o § 1º do art. 43 do 
Regimento Comum. Destaque 2, do Deputado Duarte Nogueira, à Emenda 
2183.0016, do mesmo autor. Voto do Relator: pela rejeição. O destaque foi 
rejeitado na representação da Câmara dos Deputados, com votos contrários 
dos Deputados Marcos Rogério, Giovanni Queiroz, Professora Dorinha 
Seabra Rezende, Duarte Nogueira, Paulo Wagner, Wandenkolk Gonçalves, 
Paulo Rubem Santiago e Felipe Maia. Não foi apreciado na representação do 
Senado Federal, conforme dispõe o § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 
Destaque 99, do Deputado Felipe Maia, à Emenda 2448.0013, do mesmo 
autor. Voto do Relator: pela rejeição. O destaque foi rejeitado na 
representação da Câmara dos Deputados, com votos contrários dos 
Deputados Professora Dorinha Seabra Resende, Duarte Nogueira, Paulo 
Rubem Santiago e Felipe Maia. Não foi apreciado na representação do 
Senado Federal, conforme dispõe o § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 
Destaque 125, do Senador Romero Jucá, à Emenda 2370.0006, do 
Deputado Édio Lopes. Voto do Relator: pela rejeição. O destaque foi 
aprovado, com votos contrários dos Deputados Professora Dorinha Seabra 
Resende, Duarte Nogueira, Paulo Rubem Santiago e Felipe Maia. Destaque 
189, do Deputado João Dado, à Emenda 5017.0002, da Comissão de 
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Finanças e Tributação/CD. Voto do Relator: pela rejeição. O destaque foi 
rejeitado com votos contrários dos Deputados Professora Dorinha Seabra 
Resende, Duarte Nogueira, Paulo Rubem Santiago e Marcos Rogério. 
Destaque 270, do Senador Flexa Ribeiro, à Emenda 2091.0051, do mesmo 
autor. Voto do Relator: pela rejeição. O destaque foi rejeitado com votos 
contrários dos Deputados Professora Dorinha Seabra Resende, Felipe Maia, 
Duarte Nogueira, Paulo Rubem Santiago. Destaque 275, do Deputado Paulo 
Rubem Santiago, à Emenda 1297.0001, do mesmo autor. Voto do Relator: 
pela rejeição. O destaque foi rejeitado com votos contrários dos Deputados 
Professora Dorinha Seabra Rezende, Paulo Rubem Santiago, Marcos 
Rogério e Waldir Maranhão. Proposta do Presidente para votação dos 
destaques em globo, ressalvados os que foram solicitados para votação 
separadamente, foi aprovada por unanimidade nas representações da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Destaque com voto do Relator 
pela aprovação: 271, do Deputado João Leão, à Emenda 1277.0003, do 
Deputado Wellington Roberto. Aprovado por unanimidade nas 
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Destaques 
com voto do Relator pela rejeição: 3 a 98, 100 a 124, 126 a 188, 190 a 269 e 
271 a 352. Em votação em globo: os destaques foram rejeitados na 
representação da Câmara dos Deputados. Não foram apreciados na 
representação do Senado Federal, conforme dispõe o § 1º do art. 43 do 
Regimento Comum. ENCERRAMENTO: às quinze horas e quarenta e seis 
minutos, o Presidente declarou a aprovado o PLDO e encerrou a reunião. 
Para constar, eu, Maria do Socorro de Lacerda Dantas, Secretária, lavrei a 
presente Ata, que, após a sua aprovação, será assinada pelo Presidente e 
encaminhada para publicação no Diário do Senado Federal. Os trabalhos 
foram gravados e, depois de traduzidos, integrarão esta Ata. Deputado Paulo 
Pimenta, Presidente.” 

“Aos sete e oito dias do mês de agosto de dois mil e doze, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, no Anexo II, Plenário 02, da Câmara dos Deputados, com o 
objetivo de apreciar a Pauta nº 18. Verificou-se, durante esse período, a 
presença dos seguintes Parlamentares: Deputados titulares: Aníbal Gomes, 
Augusto Coutinho, Cida Borghetti, Duarte Nogueira, Edio Lopes, Eliseu 
Padilha, Felipe Maia, Giovanni Queiroz, João Maia, João Paulo Lima, Josias 
Gomes, Leandro Vilela, Luciano Castro, Lucio Vieira Lima, Mauro Lopes, 
Osmar Júnior, Paulo Foletto, Paulo Pimenta, Paulo Wagner, Professora 
Dorinha Seabra Rezende, Reinaldo Azambuja, Renato Molling, Waldenor 
Pereira, Wandenkolk Gonçalves e Zeca Dirceu. Senadores titulares: Antonio 
Carlos Valadares, Armando Monteiro, Benedito de Lira, Cássio Cunha Lima, 
Clésio Andrade, Flexa Ribeiro, Paulo Paim, Romero Jucá, Vicentinho Alves e 
Wellington Dias. Deputados suplentes: Assis Carvalho, Celso Maldaner, 
Jaime Martins, Leonardo Gadelha, Leonardo Monteiro, Luiz Carlos Setim, 
Roberto Balestra, Roberto de Lucena, Toninho Pinheiro, Vanderlei Siraque. 
Senador suplente: Mozarildo Cavalcanti. Deixaram de comparecer os 
Deputados titulares: Aníbal Gomes, Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, Felipe 
Maia, Giovanni Queiroz, Irajá Abreu, João Leão, João Maia, Luciano Castro, 
Lucio Vieira Lima, Mauro Lopes, Paulo Magalhães, Paulo Rubem Santiago, 
Ratinho Junior, Waldenor Pereira. Senadores titulares: Antônio Carlos 
Valadares, Sérgio Petecão, Wellington Dias. Abertura: às quinze horas e um 
minuto, havendo número regimental para abertura, de acordo com o art. 134 
da Resolução nº1, de 2006 (...)" 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Qual é a questão, Deputado? 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, a questão de ordem é que começou a Ordem do 
Dia. Está anunciada na Mesa de V.Exa. Eu peço que V.Exa. encerre a reunião, para que não seja considerada 
nula. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Suspendo a reunião, para que possamos aguardar a 
conclusão da Ordem do Dia. 
 (Não identificado) - Não começou a Ordem do Dia. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Oficialmente... Está piscando aqui. 
 A reunião está suspensa. 
 (Não identificado) - E V.Exa. a convoca para que hora? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Assim que for concluída a Ordem do Dia, 
imediatamente recomeçará a reunião. (Pausa.) 
 (A reunião é suspensa.) 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, em função do encerramento da 
Ordem do Dia, vamos retomar a leitura da ata do ponto em que estava. 
 Com a palavra o Deputado Zeca Dirceu. 
 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU –  

"(...) Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54º Legislatura’. A 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização teve o seu 
número de vagas acrescido de um décimo de cada Casa do Congresso 
Nacional, passando de 31 para 34 Deputados e de 11 para 12 o número de 
Senadores, sendo que, na Câmara dos Deputados, as 3 vagas criadas serão 
destinadas ao Partido Social Democrático — PSD. Comunicou, ainda, que 
apesar da aplicação dessa Resolução, fica mantido o quorum para a abertura 
dos trabalhos, conforme § 1º do art. 134 da Resolução nº 01/2006-CN, 
alterando-se, apenas, o quorum para deliberação nas representações da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, passando de 16 para 18 o 
número de Deputados e de 6 para 7 o número de Senadores (art. 14 do 
Regimento Comum) Por último, lembrou que essa Resolução estará em vigor 
no período de 30/07/2012, data de sua publicação, até 31/01/2015. Após 
esse comunicado, o Presidente teceu comentários sobre a janela de tempo 
para que a Comissão realizasse suas votações, uma vez que, a partir do dia 
13 de agosto, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem ter 
convocações alternadas, fato que inviabilizaria os trabalhos. O Senador 
Paulo Paim usou a palavra para expressar opiniões sobre esse mesmo tema. 
Às quinze horas e oito minutos, o Presidente suspendeu a reunião, 
convocando sua continuidade para 18h. Às dezoito horas e seis minutos, o 
Presidente reiniciou os trabalhos e imediatamente determinou nova 
suspensão e continuação dos trabalhos para o dia seguinte, 8 de agosto, às 
14h30. Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e doze, às quinze horas e 
dois minutos, a reunião foi reaberta pelo Presidente em exercício, Deputado 
Augusto Coutinho. Encerramento: em virtude da falta de acordo entre as 
Lideranças Partidárias, a reunião foi declarada encerrada às 15h03. Antes, 
porém, as reuniões extraordinárias convocadas para os dias 8 e 9 de agosto, 
às 18 e 10h respectivamente, foram canceladas. Para constar, eu, Maria do 
Socorro de Lacerda Dantas, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após a 
sua aprovação, será assinada pelo Presidente e encaminhada para 
publicação no Diário do Senado Federal. Os trabalhos foram gravados e, 
depois de traduzidos, integrarão esta Ata." 

 Há mais uma:  
"Aos quatro e cinco dias do mês de setembro de dois mil e doze, 

reuniu-se extraordinariamente a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, no Anexo II, Plenário 02 da Câmara dos Deputados, 
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com o objetivo de apreciar a Pauta nº 19. Durante esse período, verificou-se 
a presença dos seguintes parlamentares: Deputados titulares: Duarte 
Nogueira, Edio Lopes, Eduardo Sciarra, Felipe Maia, Josias Gomes, Paulo 
Magalhães, Paulo Pimenta, Paulo Wagner e Waldenor Pereira, Wandenkolk 
Gonçalves; Senadores Titulares: Benedito de Lira e Vicentinho Alves; 
Deputados Suplentes: Assis Carvalho, Celso Maldaner, Félix Mendonça 
Júnior, Jaime Martins, Joaquim Beltrão, Osmar Serraglio, Vander Loubet e 
Vanderlei Siraque. Deixaram de comparecer: Deputados: Aníbal Gomes, 
Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, Augusto Coutinho, Cida Borghetti, Eliseu 
Padilha, Giovanni Queiroz, Irajá Abreu, João Leão, João Maia, João Paulo 
Lima, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Luciano Castro, Lucio Vieira Lima, 
Mauro Lopes, Osmar Júnior, Paulo Foletto, Paulo Rubem Santiago, 
Professora Dorinha Seabra Rezende, Ratinho Junior, Reinaldo Azambuja, 
Renato Molling e Zeca Dirceu. Tiveram a ausência justificada, em virtude de 
acordo para convocação em regime de esforço concentrado em ambas as 
Casas do Congresso Nacional, os seguintes Senadores: Antonio Carlos 
Valadares, Armando Monteiro, Cássio Cunha Lima, Clésio Andrade, Flexa 
Ribeiro, Paulo Paim, Romero Jucá, Sérgio Petecão e Wellington Dias. 
ABERTURA: às dezenove horas e cinco minutos, o Presidente, Deputado 
Paulo Pimenta, declarou aberta a reunião, suspendendo-a imediatamente por 
haver Ordem do Dia em andamento na Câmara dos Deputados. A 
continuação da reunião foi marcada para o dia cinco de setembro às 
quatorze horas. No dia cinco de setembro, às quatorze horas e trinta e quatro 
minutos, os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Deputado Paulo 
Pimenta. A palavra foi passada ao Deputado Paulo Magalhães, o qual falou 
sobre a importância da votação dos créditos adicionais constantes da pauta 
da Comissão. Em seguida, o Presidente teceu comentários sobre o mesmo 
tema. ENCERRAMENTO: às quatorze horas e trinta e seis minutos o 
Presidente encerrou os trabalhos em virtude da inexistência de quorum 
regimental para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal. Antes, cancelou a realização de reunião extraordinária, 
convocada para o mesmo dia, 05 de setembro, quarta-feira, às 18 horas, no 
plenário 2 da Câmara dos Deputados. Para constar, eu, Maria do Socorro de 
Lacerda Dantas, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após a sua 
aprovação, será assinada pelo Presidente e encaminhada para publicação no 
Diário do Senado Federal. Os trabalhos foram gravados e, depois de 
traduzidos, integrarão esta Ata." 

 Acabou. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em discussão. 
 Deputado Felipe Maia, pelo tempo de 3 minutos. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, inicialmente quero dizer da minha insatisfação em 
fazer parte desta Comissão. É lamentável! Existe o patamar ou o pilar básico de uma democracia. 
 Eu já fui Governo, eu já fui Oposição. No meu Estado, já estive no Governo e na Oposição. Coisas 
fundamentais na democracia e no regime político são a palavra, o compromisso, a honra e o respeito. 
 Neste momento, nós voltamos aqui a nos reunir com a honra e a palavra quebradas. Eu diria que foi 
quebrada a palavra do Governo, porque toda a imprensa noticiou um acordo feito antes do recesso. Desculpe-
me, mas V.Exa. era o fiador desse acordo, juntamente com o Presidente desta Casa, Deputado Marco Maia, 
que, em contato com o Palácio do Planalto, tomou um compromisso e fez um acordo em seu nome para o 
cumprimento de algumas diretrizes orçamentárias. 
 O fato é que, até a presente data, o Palácio do Planalto tem ignorado solenemente esse acordo, assim 
como a Presidência desta Comissão e todos os seus membros. 
 Eu não quero botar em V.Exa. a responsabilidade. Eu a boto em todos os membros que estão aqui, 
atendendo a uma convocação do Governo Federal e fazendo um papel não muito nobre, porque, assim como os 
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partidos da Oposição não estão sendo respeitados, eu tenho notícia de que os partidos da base do Governo 
também não estão sendo respeitados. 
 Então, eu acho muito complicado nos debruçarmos sobre qualquer matéria, diante de um Governo que 
não respeita esta Comissão, que não tem palavra e que muito menos expõe o Presidente da Comissão, o 
Deputado Paulo Pimenta, e, mais ainda, o Presidente desta Casa, Deputado Marcos Maia, para botar o seu 
quorum para votar medidas eleitoreiras, de que eu falarei aqui em momento oportuno. 
 Não adianta nós aprovarmos medidas provisórias ou PLNs que deveriam ter sido empenhados e 
aprovados nas nossas emendas parlamentares. Na verdade, está havendo uma interferência, não apenas pela 
edição de medidas provisórias que não são urgentes e relevantes, como também pela aquisição de bens e 
serviços que deveriam ser colocados e empenhados pelos Deputados e Senadores que fazem parte desta 
Comissão. 
 Ao ocupar este momento da discussão da ata, eu acho que, mais importante do que me debruçar sobre 
um erro ou outro, é eu me debruçar sobre algo maior: a palavra dada e a falta da palavra cumprida. A forma de 
se fazer democracia é com respeito às Oposições. Se existe tratamento de indiferença aos partidos da Oposição 
— e aqui eu tenho certeza de que também falo por alguns Deputados da base do Governo —, eu não sinto clima 
para nos debruçarmos sobre qualquer matéria. Eu acho que há uma insegurança regimental, uma insegurança 
jurídica e uma insegurança de tratamento entre as partes. 
 Então, atendendo a V.Exa., que já sinaliza, dizendo que o meu tempo se encerrou, eu quero deixar aqui 
o meu protesto e, mais do que isso, o meu ponto de vista em relação a todos os últimos fatos ocorridos nesta 
Comissão. A falta de deliberação, de forma nenhuma, é responsabilidade de V.Exa. A responsabilidade é, sim — 
e V.Exa. tem que jogá-la integralmente —, do Palácio do Planalto, responsável por não termos paz para analisar 
a pauta e votar as matérias de imediato. 
 Obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado. 
 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. quer se inscrever? 
 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sim. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Vou inscrever V.Exa. 
 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Obrigada. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador José Pimentel. 
 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, estamos discutindo a ata. Eu estou de acordo 
com o seu teor. 
 Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador Sérgio Souza. 
 O SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA - Sr. Presidente, nós estamos vivendo um momento importante no 
Brasil. Sabemos que as Casas, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, vivem momento de esforço 
concentrado. Esta semana é o esforço concentrado da Câmara. No Senado, alguns, principalmente os membros 
desta Comissão, foram convocados para estar aqui, hoje, a fim de resolvermos alguns problemas de interesse 
do Brasil — por exemplo, a MP 572, que trata da miséria, da seca no Nordeste. Se não votarmos a matéria neste 
esforço concentrado da Câmara, para o qual o Senado também foi convocado, vai cair a Medida Provisória 572, 
e aí perde todo o Nordeste, perde o Brasil. 
 Portanto, eu peço agilidade, Sr. Presidente, para votarmos o mais rápido possível. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Senador. 
 Deputado João Paulo Lima. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO LIMA - Acompanho, Sr. Presidente, a favor da necessidade e da 
importância desse esforço. Inclusive, vindo de Pernambuco, um dos Estados carentes, entendemos a urgência 
da votação. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Leonardo Monteiro. 
 O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - Sr. Presidente, eu quero cumprimentar V.Exa., 
Presidente da nossa Comissão, que dirige os trabalhos com muita sabedoria. 
 Também quero dizer que me inscrevi para fazer intervenção sobre a ata, e concordo plenamente com o 
seu teor, mas quero ressaltar a importância da votação de projetos que estão em pauta nesta Comissão, 
inclusive projetos de combate à pobreza, à miséria. 
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 No momento em que o Governo faz um esforço muito grande para se desenvolver, crescendo e 
distribuindo renda, é importante que nós, aqui, da Câmara, sobretudo da Comissão Mista de Orçamento, 
possamos lhe dar a sustentação necessária. 
 Por isso, queria pedir a compreensão de todos os Deputados e Senadores, a fim de encaminharmos no 
sentido de votarmos os projetos de interesse do País — não só do interesse do Governo, mas do País. 
 Obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Waldenor Pereira. 
 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, a minha manifestação se atém à ata da 5ª 
reunião extraordinária, realizada em 17 de julho de 2012. 
 Naquela oportunidade, em pronunciamento, nós chamamos atenção para a procedência das políticas 
macroprudenciais adotadas pelo Governo da Presidenta Dilma. E, com alegria, queremos comemorar hoje que, 
já no terceiro trimestre, dados positivos apontem que as medidas foram acertadas, verificando crescimento do 
Produto Interno Bruto, com a possibilidade de, no quarto trimestre, alcançar 3,5%. 
 São notícias alvissareiras que correspondem ao que nós apontávamos naquela oportunidade e ao que 
foi configurado na ata daquela reunião. 
 Obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senadora Ana Rita. 
 A SRA. SENADORA ANA RITA - Sr. Presidente, inicialmente, eu quero parabenizá-lo pela condução 
dos trabalhos desta Comissão, a Comissão Mista de Orçamento, ratificar a minha opinião favorável às atas que 
ora foram lidas e reafirmar a importância do dia de hoje para que possamos, neste esforço concentrado, votar 
não só as medidas provisórias, mas também o Orçamento, para o bem do País e para a condução das políticas 
do Governo Federal. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado. 
 Deputado Josias Gomes. 
 O SR. DEPUTADO JOSIAS GOMES - Eu quero, Sr. Presidente, parabenizar, pela forma como foram 
lidas as atas, o colega Zeca Dirceu, que as leu de forma bastante esclarecedora, de modo que pudemos 
compreendê-las. 
 Eu tenho plena concordância com as atas. 
 E quero parabenizar mais uma vez o Deputado pela forma contundente com que fez a leitura. Foi 
brilhante. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado. 
 Professora Dorinha, V.Exa. dispõe de 3 minutos. 
 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Bom dia a todos. 
 Na verdade, Sr. Presidente, eu vou só reforçar o que já foi colocado em outros momentos: o meu 
descontentamento, e até decepção, com o papel que o Congresso representa, do ponto de vista de nação; a 
forma como nós Deputados somos tratados; o desrespeito aos nossos Municípios, às nossas emendas. 
 Mas, mais do que isso, eu tenho tranquilidade, porque me posicionei contrariamente a qualquer tipo de 
acordo. Acho que não caberiam esses acordos, até porque repetidamente o Governo tem demonstrado o seu 
desrespeito e não tem cumprido qualquer tipo de acordo ou pacto feito com a Oposição. 
 Só gostaria de colocar e reforçar, porque alguns se manifestam... 
 Sr. Presidente, estou sem voz e, infelizmente, não consigo... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, por gentileza, há uma oradora usando a 
palavra. 
 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Repetidamente, eu tenho ouvido 
as pessoas dizerem que é estranho a Oposição se posicionar dessa forma, como se fosse uma negociação por 
emenda. Na verdade, nós estamos cobrando respeito ao Congresso, respeito aos acordos firmados. Mas, mais 
do que isso, como eu sempre tenho dito, acho que não há diferença entre o voto que recebi, como Deputada da 
Oposição, e o voto de Deputado ligado ao Governo. O respeito à população do meu Estado, às necessidades do 
meu Estado, dos Municípios que eu represento, das áreas que represento deve se dar na mesma proporção. 
 Queria reforçar a minha preocupação principalmente com a área da educação. Eu não discordo das 
medidas apresentadas — existem medidas meritórias —, embora destaque a preocupação que tenho com 
algumas ações que são contínuas e, se fosse feito um planejamento de maneira correta, nós não precisaríamos 
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estar com essa urgência. Esse é o caso do FIES, que está correndo o risco de ser paralisado, e de outras ações 
importantes. 
 Mas eu queria, na verdade, cobrar uma posição inclusive de V.Exa., porque havia um acordo e um 
pacto firmados com todos os Deputados da Oposição em relação ao cumprimento das emendas. 
 E volto a destacar que nós não estamos brigando por pessoas, individualmente, mas por Municípios e 
áreas que estão comprometidas pela falta de cumprimento, pela falta de respeito que, mais uma vez, o 
Executivo demonstra por esta Casa, pela falta de seriedade com esta Comissão e com o Congresso Nacional. 
 Obrigada. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado. 
 O último inscrito é o Deputado Paulo Rubem Santiago. 
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, eu gostaria de reiterar aqui o 
compromisso da bancada do PDT com a votação das medidas provisórias, especialmente a que destina 
recursos para o combate à seca, mas quero, também, fazer um apelo à Coordenação da Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação da Execução Orçamentária, porque, quando foram registrados os primeiros 
indícios de que nós enfrentaríamos uma seca de dimensões bastante prejudiciais para os agricultores 
nordestinos, nós fizemos um levantamento das dotações aprovadas por esta Comissão, pelo Orçamento anual, 
para o Ministério da Integração, e da sua corresponde execução orçamentária.  
 É lastimável que, embora nós tenhamos, nesta Comissão, aprovado uma dotação robusta 
especialmente nas áreas de prevenção, para que nos antecipemos aos desastres, a situações como essa da 
seca, a execução orçamentária é ridícula. E aí eu não se nós deveremos investigar, pela Comissão de 
Acompanhamento e Fiscalização, se isso deriva do corte linear do contingenciamento orçamentário, deriva de 
problemas administrativos ou de outros problemas.  
 E eu quero compartilhar aqui o depoimento do Dr. Júlio Zoé, Presidente do Instituto de Pesquisa 
Agronômica de Pernambuco — IPA, que me informava, há 2 semanas, que os prejuízos são incalculáveis. 
Então, mesmo aprovando a medida provisória, mesmo liberando os recursos, nós não vamos restituir o 
patrimônio dos agricultores, na lavoura e na pecuária, que foi dizimado em função da seca.  
 Então, esse é um exemplo de que nós temos que ser um pouco mais cuidadosos, quando observamos 
as medidas de contingenciamento orçamentário que são praticadas de maneira linear em todos os Ministérios, 
de maneira equânime, porque as consequências são exatamente essas a que me refiro aqui. 
 Eu não tenho de cabeça a quem cabe a presidência ou a coordenação da Comissão de 
Acompanhamento da Execução Orçamentária, mas nós poderíamos fazer um debate já na discussão da 
proposta de Orçamento para 2013, porque há uma disparidade reconhecida entre o que nós aprovamos, na 
Comissão Mista de Orçamento, para o Orçamento do ano seguinte e o que, de fato, é executado. 
 Como não se executam as dotações orçamentárias, nós temos que depois correr atrás do prejuízo, 
aprovando medidas provisórias — quando são liberados os recursos que, se tivessem sido liberados 
antecipadamente, não teríamos causado e convivido com esse enorme prejuízo ao patrimônio de milhares e 
milhares de agricultores, sobretudo do Nordeste. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Marcos Rogério. E depois está concluída a 
discussão. 

O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Sr. Presidente, nós estamos aqui a discutir, neste momento, 
as atas das reuniões. É um expediente formal. 

Todavia, embora queira concordar com o conteúdo aqui já esposado pelo Relator, eu penso que nós 
temos que tentar avançar nessa parte inicial, para enfrentarmos o mérito dessa medida provisória, porque é um 
tema que interessa ao Brasil, especialmente a uma região do Brasil, a Região Nordeste, e que é fundamental. 

Agora, eu gostaria de fazer uma observação aqui também, Sr. Presidente, com muito respeito, 
especialmente por estar aqui o nosso Líder Pimentel, do Congresso Nacional: não se deve fazer acordo se não 
houver possibilidade de cumprir. Isso enfraquece a Instituição, isso enfraquece o Parlamento, isso expõe o 
Parlamento. Então, nós não temos necessidade de lançar mão desses expedientes num momento político como 
o que estamos passando hoje.  

Faço este apelo porque nós estamos num momento de quorum prejudicado na Casa, houve uma 
convocação para estarmos aqui, para deliberarmos situações importantes para o Brasil. E, às vezes, por 
situações que são extrapauta à Comissão, nós acabamos nos expondo aqui e entrando em discussões que não 
fazem parte do conjunto das proposições que estão na pauta.  
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Eu faço esse apelo para nós termos esse cuidado com relação a essas questões que acontecem os 
bastidores do Parlamento e que acabam repercutindo dentro desta Casa, no ambiente da Comissão, que foi 
convocada para uma pauta específica — e que, dessa pauta, não faziam parte temas que são trazidos para cá. 

Então, Sr. Presidente, faço essas ponderações, e fazendo aqui um apelo também, especialmente à 
Oposição, porque, a despeito da legitimidade para fazerem as ponderações que estão sendo aqui feitas, nós 
estamos sacrificando algo que interessa ao Brasil. A prevalecer esse kit de obstrução, nós estaremos a sacrificar 
algo que interessa ao Brasil, algo que é de interesse nacional, especialmente de uma região que todos nós 
conhecemos muito bem e sabemos das demandas que há lá. 

Portanto, quero fazer um apelo para que possamos avançar, votar a ata. E, de repente, na medida 
provisória, vamos discutir o mérito — é oportuna, é adequada, tem caráter de urgência? —, porque aí, sim, nós 
vamos dar a contribuição que esta Comissão se propôs a fazer nesta tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado. 
Encerrada a discussão, passamos à Ordem do Dia. 
Em votação.  
Os Deputados que concordam com as atas permaneçam como se encontram; os que discordam se 

manifestem de outra forma. (Pausa.) 
 Aprovada. 
 Em votação no Senado.  

Os Parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Verificação, Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Verificação na representação da Câmara. V.Exa. é 
Líder do Democratas, não é? 
 (Não identificado) - Rubens Bueno também. 

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sim, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Rubens Bueno. O.k. 
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Obrigado, amigo. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Está sendo pedida a verificação pelo Líder do 

Democratas e pelo Deputado Rubens Bueno, do PPS da Câmara.  
Solicito à Deputada Cida Borghetti que possa me ajudar aqui na votação nominal. (Pausa.) 
A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - PT. 
Deputado João Paulo Lima.  
O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO LIMA - “Sim” à ata. 
A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Deputado Josias Gomes.  
O SR. DEPUTADO JOSIAS GOMES - Presente. 
A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - “Sim”. 
O SR. DEPUTADO JOSIAS GOMES - “Sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Estamos votando a ata. 
A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Deputado Waldenor Pereira. 
O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Voto favorável à ata, Sra. Presidente. 
A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Deputado Zeca Dirceu. 
O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - “Sim”. 
A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - PMDB. 
Deputado Aníbal Gomes. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Edio Lopes. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Eliseu Padilha.  
O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - “Sim”. 
A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - “Sim”. 
Deputado Leandro Vilela. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Lucio Vieira Lima. 
O SR. DEPUTADO LUCIO VIEIRA LIMA - “Sim”. 
A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - "Sim". 
Deputado Mauro Lopes. (Pausa.) Ausente. 
PSDB. 
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Deputado Duarte Nogueira. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Reinaldo Azambuja. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Wandenkolk Gonçalves. (Pausa.) Ausente. 
PP. 
Deputado João Leão. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Renato Molling. 
O SR. DEPUTADO RENATO MOLLING - "Sim". 
A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Deputada Cida Borghetti, “sim”. 
Deputados do DEM, Democratas. 
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - O DEM está em obstrução. 
A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Obstrução. Pois não. 
PSD. 
Deputado Eduardo Sciarra. 
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - "Sim". 
A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Deputado Irajá Abreu. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Paulo Magalhães. (Pausa.) Ausente. 
PR. 
Deputado João Maia. 
O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - "Sim". 
A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Deputado Luciano Castro. (Pausa.) Ausente. 
PSB. 
Deputado Paulo Foletto. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Laurez Moreira. (Pausa.) Ausente. 
PDT. 
Deputado Giovanni Queiroz. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Paulo Rubem Santiago. 
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - "Sim". 
A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Bloco PV/PPS.  
PV.  
Deputado Paulo Wagner. (Pausa.) Ausente. 
PTB. 
Deputado Arnon Bezerra. (Pausa.) Ausente. 
PSC. 
Deputado Leonardo Gadelha. 
O SR. DEPUTADO LEONARDO GADELHA - "Sim", Sra. Presidente. 
A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - "Sim". 
PCdoB. 

 Deputado Osmar Júnior. (Pausa.) Ausente. 
 PMN, não tem. 
 Vamos passar, Sr. Presidente, à chamada dos Suplentes. 
 PT. 
 Cláudio Puty. 
 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - “Sim”. 
 A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Deputado Leonardo Monteiro. 
 O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - “Sim”. 
 A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Deputado Assis Carvalho. 
 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - “Sim”. 
 A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Deputado Vander Loubet. (Pausa.) Ausente. 
 Deputado Vanderlei Siraque. 
 O SR. DEPUTADO VANDERLEI SIRAQUE - “Sim”. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, uma questão de ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Qual é a questão, Deputado? 
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 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Do PT, votaram todos os integrantes. V.Exa. está chamando os 
suplentes. 

O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Em obstrução, Sr. Presidente. Ele não pode falar. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Então, está chamando por que para votar? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Só um minutinho, pessoal. 
 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Ele está em obstrução, Sr. Presidente. Em obstrução, não está 
presente. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu não voto. Mas estou presente, claro. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) – Só um momento, me dá só um minuto. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Se todos os membros do PT votaram, não há por que V.Exa. 
chamar os suplentes. 
 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, quem está em obstrução não participa do 
processo, não pode questionar. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu não estou votando, eu estou fazendo uma questão de ordem, 
Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Na realidade...  
 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Quem está em obstrução não participa do processo. Portanto, 
não... 
 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Presidente, eu faço uma questão de ordem. Já que o 
Senador está inovando, quero fazer em nome da Liderança do PPS. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Quero esclarecer a V.Exas. que o voto não vai ser 
computado porque o PT já preencheu o seu número de vagas.  
 Então, na realidade, foi somente em função de estar na lista. A colega Deputada chamou, mas 
evidentemente os votos não podem ser computados mais de uma vez. Portanto, podem ficar tranquilos V.Exas. 
porque vai ser feito exatamente aquilo que o Regimento prevê. 
 Portanto, só para conferir, então... Me empresta aqui, por gentileza.  
 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado João Leão presente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O Deputado Cláudio Puty vai computar o voto, e o 
Deputado Leonardo Monteiro e o Deputado Assis não serão computados porque já estava preenchido o número 
de vagas do PT. É isso? (Pausa.) 
 Então, podemos dar sequência. 
 A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - PMDB. 
 Não estando presente o Deputado Aníbal Gomes, o Deputado Suplente Celso Maldaner. (Pausa.) 
Ausente. 
 Não estando presente o Deputado Edio Lopes, o Suplente Deputado Joaquim Beltrão. (Pausa.) 
Ausente. 
 Não estando presente o Deputado Leandro Vilela, pelo PMDB de Goiás, o terceiro Suplente Deputado 
Hugo Motta. (Pausa.) Ausente. 
 Não estando presente o Deputado Mauro Lopes, de Minas Gerais, o Deputado Osmar Serraglio. 
(Pausa.) Ausente. 
 PSDB. 
 Deputado Carlos Alberto Leréia. (Pausa.) Ausente. 
 Deputado Marcus Pestana. (Pausa.) Ausente. 
 Deputado Nelson Marchezan Junior. (Pausa.) Ausente. 
 PP. 
 Deputado Suplente, mas estando presente o Deputado João Leão...  
 Deputado João Leão, V.Exa. é titular. O seu voto? 
 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - “Sim”. 
 A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - PSD. 
 Não estando presente o Deputado Irajá Abreu, Deputado Suplente Jorge Boeira. (Pausa.) Ausente. 
 Deputado Manoel Salviano, na ausência do Deputado Paulo Magalhães. 
 Deputado Átila Lins. (Pausa.) Ausente. 
 Manoel Salviano. (Pausa.) Ausente. 
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 PR. 
 Deputado Giacobo e Deputado Jaime Martins. (Pausa.) Ausentes. 
 PSB. 
 Deputada Sandra Rosado. (Pausa.) Ausente. 
 Deputado Antonio Balhmann. (Pausa.) Ausente. 
 PDT. 
 Deputado Félix Mendonça Júnior. (Pausa.) Ausente. 
 Deputado Marcos Rogério. 
 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - “Sim”. 
 A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Bloco PV/PPS. Está em obstrução. 
 PTB.  
 Deputado Antonio Brito. (Pausa.) Ausente. 
 PCdoB. 
 Deputada Manuela d'Ávila. (Pausa.) Ausente. 
 Passamos à apuração, Sr. Presidente. 
 Gostaria de saber se algum Parlamentar presente ficou sem ser chamado, Titular ou Suplente.  
 Passemos à contagem. 
 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Encerrada a votação, Sr. Presidente. Não há suplente nem 
titular. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Só um minutinho. Antes de concluir a votação, solicito 
a V.Exa. que faça uma última chamada... 
 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Mas o que é isso? Não existe isso, Sr. Presidente. Isso não é 
correto. 
 (Manifestação no plenário.) 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, enquanto eu não declarar que está 
concluída a votação,... 
 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Mas não existe isso, Sr. Presidente. 
 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Questão de ordem, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) – Senhores, a votação nominal está sendo feita, e 
quem determina o tempo da votação nominal é a Presidência. 
 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Questão de ordem, Sr. Presidente. 
 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Sr. Presidente, Leandro Vilela vota “sim”. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Portanto, enquanto eu não declarar que está 
encerrada a votação, a votação está em aberto.  
 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Mas concluiu-se a votação, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu não declarei que a votação está encerrada. 
Portanto, V.Exa., por gentileza, faça uma consulta se existe mais algum Parlamentar que ainda não votou. 
 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Questão de ordem, Sr. Presidente. 
 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Leandro Vilela vota “sim”, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Qual é a questão de ordem, Deputado? 
 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - V.Exa. foi questionado agora há pouco sobre, quando o 
Parlamentar está em obstrução, se ele pode fazer questionamento à Mesa e V.Exa. não se manifestou a 
respeito da questão de ordem levantada pelo Líder Pimentel. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Estou estudando essa matéria para tomar uma 
decisão a respeito dela. 
 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, o senhor pode até não tomar uma decisão, mas é 
literal o nosso Regimento. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O Regimento do Senado. 
 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Do Senado e da Câmara, dos dois. É literal: qualquer 
Parlamentar, para participar do fórum daquela instância, precisa se posicionar. Do contrário, não é acolhido. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. V.Exa. tem razão. 
 A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Gostaria de saber se mais algum Sr. Deputado, Sra. 
Deputada, Senadores, Senadoras que não foram chamados gostariam de se manifestar. Senadoras... 
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 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Presidente,... 
 A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Deputado Leandro Vilela. 
 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Deputado Leandro Vilela vota “sim”. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, por favor! 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa... 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Em bom tom, pelo amor de Deus, V.Exa. não pode fazer isso. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A votação está encerrada. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Por favor! 
 Vamos fazer a contagem. (Pausa.) 
 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Peço que a escrutinadora faça a identificação do número de 
votos. Por favor, ao microfone. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A senhora pode anunciar. 
 A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Quinze presentes. 
 Passo ao Presidente da Comissão. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Nós não alcançamos quorum para deliberar. 
Portanto, a reunião será suspensa para ser retomada às 14 horas. 

A reunião está suspensa. 
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO – Encerrada. Não há quorum, Sr. Presidente. Não há reunião 

suspensa sem quorum. Cai a sessão, não existe mais sessão. Não existe isso... 
(A sessão é suspensa.) 
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A reunião foi encerrada por falta de quorum . 
 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Declaro reiniciada a 7ª Reunião Extraordinária da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 
constantes da Pauta nº 20, de 2012. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Só um minutinho.  
 Quero dizer a V.Exas. que procurei fazer uma análise criteriosa, do ponto de vista regimental, do 
encaminhamento da reunião. Como os senhores sabem, nós temos culturas, praxes e regimentos que não são 
iguais em algumas questões que envolvem Câmara e Senado. Nós somos obrigados aqui a seguir uma 
hierarquia: Regimento Comum, Regimento do Senado e Regimento da Câmara. Em nenhum deles existe um 
comando que determine que a não existência quorum numa votação nominal automaticamente leve ao 
encerramento da reunião. No Senado, é praxe que, quando isso ocorre, passa-se à matéria seguinte. O 
Regimento Comum fala que o Presidente poderá suspender a sessão e estabelece um prazo de até 30 minutos. 
O Regimento da Câmara fala na possibilidade de que se mantenha a discussão até que o quorum regimental 
seja alcançado. Portanto, do meu ponto de vista, o comando principal é regimental, por mais que tenhamos que 
harmonizar aqui uma questão de interpretação do tempo de suspensão.  
 No entanto, a retomada da reunião precisa se dar no ponto em que ela estava. É evidente que nós não 
temos quorum na Câmara nem no Senado, e não há nenhuma razão para que não reconheçamos isso de 
imediato e que, portanto, não temos condição de dar sequência à Ordem do Dia.  
 A reunião foi retomada, a partir da suspensão, e nós vamos declarar encerrada a Ordem do Dia.  
 A reunião que estava convocada para as 18 horas será cancelada, bem como a das 20 horas.  
 Quero somente chamar a atenção dos senhores, antes de concluir a reunião, por uma questão de 
justiça, para o fato de que nós suspendemos a Ordem do Dia da reunião porque foi aberta a Ordem do Dia no 
plenário para tratar do Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, de 27 de janeiro de 2006. Então, 
suspendemos a Ordem do Dia da Comissão de Orçamento para que o Plenário da Câmara analisasse o projeto 
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de decreto legislativo sobre o Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, concluído em Genebra, em 27 de 
janeiro de 2006, num momento em que nós tínhamos quorum na Câmara e no Senado para deliberar.  
 Quero cumprimentar os Líderes das bancadas que se empenharam pelo quorum. Inclusive, não havia 
convocação do Senado para esta semana, e, mesmo assim, os Senadores estavam aqui em número regimental, 
para que pudéssemos deliberar. 
 Não temos quorum. Não vamos fugir daquilo que o Regimento estabelece.  
 Portanto, a reunião está encerrada. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, há número regimental para 
abertura dos trabalhos. 
 Declaro iniciada a sétima reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 20, de 2012. 
 Em virtude da inexistência de quorum para deliberação nas representações da Câmara e do Senado, 
vou suspender a presente reunião. Convoco a continuação desta reunião extraordinária para dia 19 de 
setembro, quarta-feira, às 11 horas, no Plenário 4. 
 Quero comunicar às senhoras e aos senhores que tenho recebido vários representantes de Ministérios, 
Ministros, presidentes de empresas, em função das consequências para o funcionamento dessas instituições da 
não votação dos créditos suplementares na Casa. Quero dar conhecimento aos senhores e às senhoras de que 
nós já temos obras paralisadas, equipes desmobilizadas, com demissão de servidores, em obras tanto do 
Ministério dos Transportes quanto do Ministério da Integração, pela impossibilidade de empenho dos recursos de 
obras que estão sendo executadas. 
 Quero comunicar também aos senhores e às senhoras que o programa de Financiamento Estudantil, 
FIES, está sem condições de manter o seu ritmo de contratações, porque não há recursos, em função da não 
votação dos créditos.  

Quero comunicar aos senhores e às senhoras que entrou em contato comigo hoje o Vice-Presidente do 
Banco do Brasil, Osmar Dias. Também no Ministério do Desenvolvimento Econômico e Social, programas de 
incentivo à indústria nacional e programas de incentivo à exportação estão sendo comprometidos pelo fato de 
que esta Casa não vota créditos há meses, portanto inviabiliza a execução de programas, de projetos, de obras, 
de investimentos, provocando demissões e atrasos em obras e impedindo cronogramas de execução de obras e 
de investimentos no País. 
 Amanhã nós teremos uma última oportunidade. Se não votarmos alguns créditos amanhã, estaremos 
criando problemas praticamente irreversíveis. Uma obra que é desmobilizada tem um custo muito alto, e as 
empresas não podem mais suportar o atraso pela impossibilidade de empenhos.  

Portanto, quero dar conhecimento a todos os integrantes desta Comissão, da Câmara e do Senado, e a 
seus respectivos partidos das consequências para o País da falta de pleno funcionamento desta Comissão, 
especialmente com relação à votação dos créditos. Se nós não tivermos condições de enfrentar isso amanhã, 
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pretendo inclusive solicitar aos Ministérios uma relação, para que nós possamos dar conhecimento à sociedade 
das consequências que está gerando para o País essa situação que estamos vivendo aqui na Comissão.  

Como Presidente, é meu dever institucional fazer com que as reuniões ocorram. A reunião está 
marcada para amanhã, e eu espero que todos os partidos da Casa, da Câmara e do Senado, tenham noção do 
que ocorrerá se nós não tivermos quorum para deliberação amanhã. 
 A reunião está suspensa. 

(A reunião é suspensa.) 
 
 


