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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) – Srs. Parlamentares, havendo número regimental 
para a abertura dos trabalhos, declaro iniciada a 6ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada a apreciação das matérias constantes da Pauta nº 10, de 2012. 
 Em virtude de inexistência de quorum para deliberações, nas representações da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, vou suspender a presente reunião. Antes, porém, coloco a palavra à 
disposição de V.Exas. para fazer algum registro.  

A palavra está à disposição de V.Exas. 
 Com a palavra o Deputado Felipe Maia. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, só para reiterar nosso compromisso de abrir a pauta 
o mais rápido possível. 
 Amanhã, após algumas reuniões que irão ocorrer na parte da manhã, esperamos que possamos 
chegar, no período da tarde, a algum avanço nesse nosso diálogo com o Governo, principalmente com a 
indicação do coordenador da bancada do PT e do Governo nesta Comissão, para que possamos saber — além, 
claro, da Presidência da Comissão — com quem dialogar. 
 Eu diria que este é mais um gesto de boa vontade, com o andamento dos trabalhos desta Comissão, 
dos partidos da Oposição.  E, nisso, falo em nome do Democratas.  

Concordamos com a manutenção do livro do quorum para, conforme entendimento entre os partidos e a 
Presidência desta Comissão, caso haja algum andamento ou avanço em nossos diálogos, podermos deliberar. 
 Deixo desde já o compromisso, feito entre os partidos e a Presidência desta Comissão, de que só 
poderá ser votada alguma matéria, se houver unanimidade entre os partidos e seus coordenadores nesta 
Comissão.  

Portanto, ficam aqui o desejo e a esperança de que amanhã possamos ter algum avanço nos nossos 
diálogos. 
 Era isso, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado Felipe Maia. 
 A palavra continua franqueada. 
 Quero, publicamente, fazer um registro e apresentar os meus agradecimentos, em nome de toda a 
Comissão, ao nosso servidor Wagner Primo, Diretor da Consultoria de Orçamento, que está assumindo outra 
tarefa dentro da Casa e, portanto, está deixando essa função. 
 Wagner, quero aqui registrar os meus agradecimentos a sua competência, dedicação e esforço. Sei que 
vai continuar perto da Comissão, pela função que exercerá, mas faço questão, em meu nome e em nome de 
todos os integrantes da Comissão, de fazer este registro para que possamos tornar público a admiração e o 
reconhecimento pelo seu trabalho como Diretor da Consultoria de Orçamento. 
 Sucesso nesse novo desafio. Volta e meia, vamos chamá-lo para nos ajudar nas questões que 
estiverem nos desafiando. 
 Com a palavra o Deputado Waldenor Pereira. 
 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, sou Parlamentar eleito pelo Partido dos 
Trabalhadores, o principal partido de sustentação e apoio ao Governo da Presidenta Dilma Rousseff. Nesse 
sentido, eu gostaria de fazer um apelo a respeito do impasse em que nos encontramos, um apelo ao nosso 
Governo, especialmente à Ministra Ideli Salvatti, no sentido da abertura do diálogo e do entendimento com a 
Oposição. 
 O Parlamento é o coração do processo democrático. É impossível pensar no fortalecimento da 
democracia sem a existência de uma Oposição ativa e participativa, debatendo e discutindo os principais 
problemas que afligem nosso País e, naturalmente, também opinando, favoravelmente ou não, nos importantes 
temas, projetos e proposições que se encontram em tramitação nesta Comissão Mista de Orçamento. Sei que 
V.Exa., na condição de Presidente, já está envidando todos os esforços nesse sentido. 
 No que diz respeito a esse particular, nossa expectativa é que possamos realmente buscar, o mais 
rápido possível, o entendimento e o diálogo. É própria da boa política a mediação. É imprescindível que o 
exercício da boa política, da política decente, seja feito com a mais ampla e possível participação do Parlamento. 
Nesse sentido, não podemos concordar com a ausência da Oposição em um processo de obstrução, em vista da 
falta de diálogo e de entendimento. 
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 Portanto, quero, respeitosamente, pronunciar-me a esse respeito, na expectativa de que, retornado o 
bom diálogo e exercida a boa política, possamos dar conta das prerrogativas constitucionais de Parlamentares 
para fazer funcionar esta que é a mais importante Comissão do Congresso Nacional. 
 Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) – Com a palavra o Deputado Eliseu Padilha. 
 O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero fazer um registro que 
reputo da maior importância. Este registro diz respeito a uma atitude do nosso Presidente Paulo Pimenta.  

Nos últimos dias, S.Exa. chamou a atenção, através da mídia, para a questão — primeiro da 
habilitação, depois do pagamento — da previsão do pagamento dos precatórios da União, que passa, sim, ao 
debate amplo desta Casa.  

Penso que surpreendeu muita gente, porque vários Parlamentares me falaram, pessoas que 
teoricamente acompanhavam de perto a tramitação desse tema na República. 
 Portanto, quero aqui render minha homenagem ao nosso Presidente e cumprimentá-lo pelo descortino 
e por trazer esse tema, porque, como bem foi dito por quem me antecedeu, aqui é a Casa da grande 
representação da Nação, é aqui que a Nação ouve e fala. 
 A sua iniciativa trouxe a todos os brasileiros a oportunidade de poder também opinar sobre o que vai ou 
não acontecer com relação aos precatórios no ano de 2013, uma vez que poderá acompanhar a proposta que 
vamos começar a discutir em breve tempo nesta Casa. 
 Este era o registro. 
 Quero também aproveitar e saudar o Wagner Primo, com quem já tive o privilégio de trabalhar em 
outros momentos, e dar o meu testemunho da alta qualificação dele. Penso que certamente vai para uma 
melhor, porque merece. Ficamos feliz quando vemos pessoas competentes sendo promovidas na Casa. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado. 
 Nada mais havendo a tratar, vamos suspender a presente reunião, convocando a continuação desta 
reunião ordinária para amanhã, às 14 horas, neste plenário. 
 Temos que chamar para 14h, porque teremos Ordem do Dia mais cedo. Se tivermos condições de 
produzir algum entendimento, teremos condições de deliberar amanhã, já a partir das 14 horas. 
 Quero cancelar a reunião de hoje, às 18 horas, e, portanto, manter a continuação desta sessão para 
amanhã, a partir das 14 horas, neste plenário. 
 A reunião está suspensa. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Declaro reiniciada a 6ª Reunião Ordinária da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação de matérias constantes 
da Pauta nº 10, de 2012. 

Em virtude da inexistência de acordo para deliberação das matérias constantes da pauta, encerro a 
presente reunião, antes cancelando as reuniões convocadas para hoje, às 14h30min e às 18 horas, e para 
amanhã, às 10 horas. 

Está encerrada a presente reunião. 


