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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Há número regimental para 

abertura dos trabalhos. 

Declaro iniciada a 1ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes da Pauta nº 05/2012. 

 Há quorum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal. 

 Informo aos senhores e às senhoras membros da Comissão e assessorias 

presentes que hoje estamos dando início a um projeto piloto na nossa Comissão, em 

que será disponibilizado o registro taquigráfico on-line das reuniões. 

 Esta é uma iniciativa do Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação da 

Câmara dos Deputados, proposta pela Diretora Cássia Regina Martins Ossipe 

Botelho, que se encontra presente. 

 Quero cumprimentar a toda a equipe o empenho. Esta é a primeira Comissão 

que terá o registro on-line das reuniões, o que possibilitará maior facilidade ao 

acesso, por parte da sociedade e dos gabinetes, aos resultados de tudo o que 

acontece em nossas reuniões. Serão disponibilizados, como ocorre no Plenário da 

Casa, em poucos minutos, discursos, áudios e vídeos da Comissão. 

 Eu dizia ontem para a Sra. Cássia da importância dessa iniciativa, uma vez 

que as informações da página da Comissão não são informações quaisquer; muitas 

delas são quase que informações de um cartório. Porque se trata de prazos que 

correm a partir daquela informação; de convocações feitas pela página; de decisões. 

Então, esta iniciativa hoje, da implantação do registro taquigráfico on-line, nas 

reuniões da Comissão Mista de Orçamento, é um importante avanço, uma medida 

que devemos saudar como positiva. 

 Provisoriamente, o acesso está disponível no seguinte endereço eletrônico: 

www.camara.gov.br/atividadelegislativa/plenário/registrodessessoes/discursodeplen

ario/deputados/discursoenotastaquigraficas. Evidentemente terá um link que 

facilitará o acesso às informações. Isso  será muito bom para o trabalho da  

Secretaria da Comissão, pois poderá agora contar não apenas com o áudio, mas 
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também com a íntegra, por escrito, dos pronunciamentos parlamentares, 

praticamente em tempo real da Comissão. 

 Passemos à apreciação das atas. 

Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas 

por terem sido distribuídas antecipadamente.  

Não havendo discussão e conforme estabelecido na alínea “f” do art. 8º do 

Regulamento Interno da Comissão, coloco em votação as atas das seguintes 

Reuniões Ordinárias: 

13ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15,20, 21 e 

22/12/201; 5ª Reunião de Audiência Pública, realizada em 12/12/2011; Reunião de 

Instalação e Eleição da Mesa Diretora, realizada em 27/03/2012. 

Em votação as atas  na representação na Câmara dos Deputados. 

Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovadas. 

Na representação do Senado Federal.  

Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovadas. 

Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 

2008, fica dispensada a leitura dos expedientes que serão transcritos pelas notas 

taquigráficas desta reunião.  

Informo ainda a V.Exas. que a lista com os expedientes será enviada por 

meio de correio eletrônico aos gabinetes dos membros e às Lideranças partidárias 

nesta data. 

Solicito ao Deputado Zeca Dirceu que assuma a presidência dos trabalhos, 

tendo em vista que o requerimento em pauta é de minha autoria. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Zeca Dirceu) - Passa-se à Ordem do Dia. 

Pauta 5. Apreciação do Requerimento nº 02, de 2012, da CMO, que “requer a 

realização de audiência pública para debater o tema Parlamento Aberto, propondo 
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que sejam convidados os seguintes expositores: Tiago Peixoto, Andrew 

Mandelbaum, John Wonderlich, Greg Michener, Gherardo Casini, de autoria do 

Deputado Paulo Pimenta.” 

 O autor está com a palavra para a apresentação do requerimento. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Muito obrigado, Deputado Zeca 

Dirceu. Na realidade, Sr. Presidente, entre os dias 16 e 18 de abril, Brasília será 

sede de  grande encontro internacional de especialistas de diversos países, em que 

será tratado o tema Governos Abertos e Transparência. 

 Esses palestrantes – especialistas na área de Governos Abertos –, 

atenderam gentilmente ao convite e confirmaram presenças ao  evento que será 

realizado nesta Casa, promovido pela nossa Comissão. Na oportunidade,  trarão 

para o âmbito desse debate a questão específica relativa ao Parlamento, até mesmo 

para que  possamos conhecer um pouco das experiências que estão sendo 

desenvolvidas em outros países e de projetos que estão sendo acompanhados pelo 

Banco Mundial. 

 Nós temos experiências importantes, como o e-Democracia, o próprio 

trabalho desenvolvido por outros setores da Casa. E creio que será uma importante 

oportunidade para qualificarmos o debate  no sentido de que as assessorias possam 

conhecer um pouco mais essa questão. 

 É nesse sentido que apresentei este requerimento e peço o apoio e a 

aprovação a todos os senhores e senhoras. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Zeca Dirceu) - O requerimento está em 

discussão. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA – Apenas para um esclarecimento. Está 

combinada a data, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Zeca Dirceu) - Está combinada a data. Seria 

no dia 19. Tem que ser nessa data porque é exatamente o período em que eles 

estarão no País. (Pausa.) 

 A palavra está aberta.  

 A discussão está encerrada. 
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 O requerimento está em votação na representação da Câmara dos 

Deputados. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado, por unanimidade. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado, por unanimidade. 

 Chamo o Deputado Paulo Pimenta, Presidente desta Comissão, para retornar 

ao seu posto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - É dia 19, é isso? (Pausa.) 

 Então, essa audiência pública ocorrerá no dia 19, às 10h da manhã, uma 

quinta-feira. 

 Pauta nº 5. 

 Apreciação do relatório apresentado à Mensagem nº 93, de 2011, do 

Congresso Nacional, que encaminha, nos termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, 

de 9 de agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas referente 

ao quarto bimestre de 2011. 

 O Relator é o Senador Armando Monteiro. O voto é pelo arquivamento da 

matéria. 

 Solicito a gentileza ao Senador João Ribeiro para poder... (Pausa.) 

 Solicito a gentileza à Deputada Cida Borghetti, na ausência do Relator... 

 O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente,  quero apenas agradecer 

a indicação a V.Exa., mas, lamentavelmente, o Regimento não me permite porque  

estou aqui como Líder. Eu não... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agradeço a V.Exa. a 

gentileza. 

 O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Eu o faria, com todo o prazer, Sr. 

Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Solicito à Deputada Cida 

Borghetti que assuma, ad hoc, a Relatoria desta Mensagem.  

O Relator é o Senador Armando Monteiro. O  voto de S.Exa. é pelo 

arquivamento.  

Solicito à Deputada que assuma essa tarefa. 

 A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Agradeço ao nosso Presidente. 

“O Poder Executivo encaminhou ao Congresso 

Nacional o Relatório de Avaliação de Receitas e 

Despesas da União referente ao quarto bimestre de 2011, 

contendo a Análise e Revisão das Expectativas de 

Arrecadação das Receitas e de Realização das Despesas 

para o ano de 2011, as quais são componentes 

fundamentais na formação do resultado primário. 

 Sr. Presidente, diante do exposto, voto no sentido 

de que esta Comissão tome conhecimento da Mensagem 

nº 93, de 2011-CN, e dos demais documentos que 

compõem esse processo, e determine o seu 

arquivamento. 

 Sala das Comissões, 2012. Senador Relator 

Armando Monteiro.” 

 Muito obrigada. 

 Era isso, Sr. Presidente Deputado Paulo Pimenta. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputada 

Cida Borghetti.  

Em discussão o relatório . 

Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão. 

O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado, por unanimidade. 

Em votação na representação do Senado Federal. 
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Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado, por unanimidade. 

No mesmo relatório, está em apreciação a Mensagem nº 137, de 2011, do 

Congresso Nacional. 

Com a palavra novamente a Deputada Cida Borghetti. 

A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - No relatório consta que o Poder 

Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação de Receitas 

e Despesas da União referente ao quinto bimestre de 2011, contendo a Análise e a 

Revisão das Expectativas de Arrecadação das Receitas e de Realização das 

Despesas para 2011, as quais são componentes fundamentais na formação do 

resultado primário.” 

Portanto, o voto é: “Diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão 

tome conhecimento da Mensagem nº 137, de 2011, e dos demais documentos que 

compõem o respectivo processo e determine o seu arquivamento. (Sala das 

Comissões. Relator, Senador Armando Monteiro. Presidente, Deputado Paulo 

Pimenta.)” 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A matéria está em 

discussão.  

Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão. 

O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovado, por unanimidade. 

Em votação na representação do Senado Federal. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovado, por unanimidade. 

Informo às Sras. e aos Srs. que foi marcada para o dia 15 de maio, terça-

feira, às 15 horas, audiência com o Presidente do Banco Central. Então, já está 

definida a data.  
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Solicito previamente que seja agendada a presença das Sras. e dos Srs. 

Parlamentares para 15 de maio, às 15 horas.  

A palavra está à disposição dos nobres pares, caso algum dos Srs. 

Parlamentares... 

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado João Leão,  a 

palavra está com V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, primeiro,  quero dar um 

abraço a todos os colegas e a todos os amigos que aqui estão e dizer que estou 

voltando. Vim para esta Comissão. Os melhores anos da minha vida como 

Parlamentar passamos nesta Comissão. Esta é uma Comissão de grandes 

conquistas. Nunca  posso esquecer que o tão badalado PAC, de que se fala hoje, foi 

uma conquista nossa, nesta Comissão. O PAC foi criado aqui. Há toda uma história, 

graças, principalmente, aos nossos técnicos, aos Parlamentares — O PAC veio. O 

Governo, no início, não acreditava no processo do PAC, como ele seria oficializado. 

E o Presidente Lula, com  sua lucidez, não o vetou. Havia muitos que queriam vetar 

a criação do PAC. Então, repito, o PAC foi criado aqui. 

 Outro fato muito importante de que participamos nesta Comissão foi a criação 

do Fundo Soberano. Infelizmente, no primeiro momento,  ele foi vetado. 

Posteriormente, para surpresa nossa e desta Comissão, ele veio para cá ipsis litteris, 

da maneira que nós, juntamente com a área técnica e com os companheiros da 

Comissão, tínhamos criado. 

 Esta  é uma Comissão que ajuda, e muito, o Governo. Tanto ajuda quanto 

fiscaliza. Eu me sinto muito feliz por ter, durante todos esses anos, estado ao lado 

de todos os companheiros e de ter tido esta Comissão dirigida por V.Exa. Ampla 

maioria de Deputados do meu partido, o Partido Progressista, está nesta Comissão: 

o Deputado Waldir Maranhão; minha querida Deputada Cida Borghetti.  

 Quero deixar um abraço muito grande aos companheiros que estão 

chegando, aos novos membros desta Comissão, e dizer que  vim  novamente para 

tentar ajudar.  
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Quero agradecer aos funcionários desta Comissão, à comissão técnica, a 

essas meninas lindas e maravilhosas, que sempre nos ajudaram e nos ensinaram.  

Quero agradecer a esta Comissão alguns padrões que  tivemos durante a 

vida toda, como o ex-Ministro Delfim Netto, que foi meu professor  nesta Comissão; 

ao meu companheiro, hoje Senador Walter Pinheiro; ao nosso Líder do Governo, 

Deputado Gilmar Machado, e a tantos companheiros que nessa luta transformaram 

esta Comissão num ápice que hoje faz bem ao Brasil. 

 Muito obrigado.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Waldir 

Maranhão. 

 O SR. DEPUTADO WALDIR MARANHÃO - Sr. Presidente, eu não tive 

oportunidade, quando da instalação desta Comissão, em que V.Exa. foi guindado à 

condição  de nosso Presidente, de congratular-me com V.Exa. Mas quero dizer que 

esse reencontro é saudável para o Parlamento, uma vez que V.Exa., enquanto 

Presidente da Comissão de Legislação Participativa, deu o tom, demonstrou 

habilidade e  colocou-se a serviço do País. De igual modo, à frente desta Comissão, 

a nossa expectativa é de que estaremos bem liderados por V.Exa.  

Quero propor um requerimento, com a magnitude de V.Exa., em que teremos 

oportunidade de discutir, à luz do que seja o Parlamento aberto, algo que faz coro às 

palavras do nosso  decano João Leão, que vem da Bahia. Certamente, o Deputado 

João Leão será  nosso Prefeito, pessoa que agrega valores e resgata a história do 

papel desta Comissão em pessoas ilustres que fazem parte da memória da Casa. 

 Com essas palavras, quero agradecer ao meu partido e dizer que a bancada 

do PP esteve 100% presente à primeira reunião. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado 

Waldir Maranhão. 

 Com a palavra o Deputado Celso Maldaner, ilustre representante do Estado 

de Santa Catarina. 

 O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER - Sr. Presidente Paulo Pimenta, não 

me manifestei na reunião de instalação. 
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 Gostaria de agradecer ao nosso Líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves, 

esta oportunidade. 

 Como economista, humildemente quero dar minha contribuição, a fim de que 

possamos agregar na Comissão de Orçamento. Será muito importante a 

participação de todos. 

 Com certeza, nosso Presidente já começa com chave de ouro, trazendo 

pessoas de renome para discutir o Parlamento aberto, entre eles o Presidente do 

Banco Central. Isso é fundamental. 

 V.Exa. está de parabéns! Conte com nossa colaboração. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não havendo mais 

Parlamentar inscrito e concluída a votação das matérias constantes da pauta, 

encerro os trabalhos, antes convocando reunião ordinária para o dia 17 de abril, 

terça-feira, às 14h30min, neste plenário. 

 Agradeço a presença a todos os senhores e senhoras. 

 Declaro encerrada a presente reunião. 

 

 

 

 

 

 




