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

abertura dos trabalhos. 

Declaro iniciada a 2ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação da matéria constante 

na Pauta nº 6/2012. 

Quero, antes de dar prosseguimento à reunião, reforçar o convite a todos os 

senhores e senhoras, às assessorias das bancadas e dos Parlamentares, para a 

audiência pública que ocorrerá na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, aqui 

neste plenário: Parlamento aberto, transparência e controle social para um 

Congresso mais colaborativo.  

O Brasil está sediando hoje e amanhã um importante evento internacional na 

área de transparência, governo aberto, e tivemos a gentileza de seis palestrantes 

internacionais desse evento que se dispuseram a participar conosco, aqui na 

Câmara, de uma audiência pública sobre Parlamento aberto. 

Então, será uma interessante e importante oportunidade de conhecermos um 

pouco daquilo que está sendo realizado em outros países, das experiências que, 

com certeza, serão muito relevantes para nós, principalmente porque agora, no mês 

de maio, entrará em vigor a Lei de Acesso a Informações. Portanto, reafirmo aqui o 

convite para todos os senhores e senhoras e também para nossos prezados 

assessores e assessoras, para a próxima quinta-feira, às 10h, neste plenário. 

Senador Paulo Paim. 

O SR. SENADOR PAULO PAIM - Sr. Presidente Paulo Pimenta, consta hoje 

de nossa pauta requerimento de minha autoria que visa a debater a Previdência e os 

benefícios dos aposentados e pensionistas. 

Fui procurado pelo Líder do Governo, que pediu que eu o retirasse, se assim 

entendesse — se não, S.Exa. não seria contra, tenho certeza absoluta —, o 

requerimento de pauta, para que discutíssemos mais a redação do requerimento, 

enfim, o encaminhamento proposto por mim. Foi o Senador José Pimentel, meu 

parceiro lá do Senado, e não poderia deixar de atender a seu pedido. Por isso, peço 

que se retire o requerimento de pauta na sessão de hoje, para que eu possa 

conversar com o Líder do Governo e votar o requerimento na data combinada com o 

Líder e com V.Exa. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Senador 

Paulo Paim. 

Antes de eu encaminhar a reunião e em função da inexistência de quorum 

para deliberação da representação do Senado, quero colocar a palavra à disposição, 

caso os Srs. Parlamentares desejem fazer algum tipo de manifestação. 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, antes do início 

desta reunião, os Coordenadores dos partidos da Câmara reuniram-se com V.Exa., 

na sala da Presidência, tendo ficado pré-acordado, antes da vinda a este plenário, 

que nós, com a retirada de pauta do requerimento do nobre Senador Paulo Paim, 

perderíamos, portanto, o objeto da reunião e que ficaria, por entendimentos ali 

havidos, apenas a apreciação de um requerimento de audiência pública do 

Deputado Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte. 

Como não temos quorum no Senado, então, indago a V.Exa. se não vamos 

deliberar nada. 

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

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Como já passamos das 15h e, 

regimentalmente, o quorum não se deu, estamos impossibilitados de deliberar 

inclusive sobre o acordo do próprio Deputado Felipe Maia. É isso?  

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

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Era só essa a observação que 

queria fazer. Portanto, não faremos, nesta reunião, deliberação alguma. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A não ser que, nos 

próximos segundos, entrem por aquela porta 2 ou 3 Senadores e assinem o livro de 

presença. 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Uma possibilidade remota. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A palavra está à 

disposição. (Pausa.) 

Não havendo nenhum orador e, em virtude da inexistência de quorum para 

deliberação da representação no Senado Federal, encerro a presente reunião. 

Antes, porém, convoco reunião ordinária para dia 24 de abril, terça-feira, às 

14h30min, neste plenário. 

A reunião está encerrada. 




