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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 54ª LEGISLATURA,  
DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO, 

REALIZADA EM 12 E 13 DE JUNHO DE 2012. 
 
 
Aos doze e treze dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, reuniu-se ordinariamente a Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no Anexo II, Plenário 2 da Câmara dos Deputados, com o objetivo de 
apreciar as matérias constantes da Pauta nº 12. Nesse período, foi registrado o comparecimento dos seguintes 
parlamentares: - Deputados titulares: Augusto Coutinho, Duarte Nogueira, Edio Lopes, Eliseu Padilha, Felipe Maia, 
Giovanni Queiroz, João Leão, João Maia, João Paulo Lima, Josias Gomes, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Luciano 
Castro, Lucio Vieira Lima, Osmar Júnior, Paulo Foletto, Paulo Pimenta, Paulo Rubem Santiago, 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, 
Clésio Andrade, Flexa Ribeiro, Paulo Paim, Romero Jucá, Vicentinho Alves e Wellington Dias; - Deputados 
suplentes: Antonio Brito, Celso Maldaner, Cláudio Puty, Félix Mendonça Júnior, Jaime Martins, Joaquim Beltrão, 
Luiz Carlos Setim, Marcos Rogério, Marcus Pestana, Osmar Serraglio, Toninho Pinheiro, Vanderlei Siraque e Waldir 
Maranhão; - Senadores suplentes: Angela Portela, Antonio Russo e Sérgio Souza. Foi registrada a ausência dos 
membros titulares: - Deputados: Aníbal Gomes, Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, Cida Borghetti, Mauro Lopes e 
Ratinho Junior; - Senadores: Cássio Cunha Lima e Sérgio Petecão. ABERTURA: às quinze horas e três minutos, 
havendo número regimental conforme estabelecido no art. 134 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução 
nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente, Deputado Paulo Pimenta (PT/RS), declarou iniciados os 
trabalhos, informando sobre inexistência de quorum para deliberação na representação do Senado Federal. Assim, 
anunciou que a reunião seria suspensa, mas antes convocou continuação para o dia treze de junho, às quatorze 
horas e cancelou a realização de reunião extraordinária, convocada para doze de junho às dezoito horas. No dia 
treze de junho, às quatorze horas e quarenta e três minutos, a reunião foi declarada reiniciada pelo Presidente, que 
informou haver quorum regimental para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. AVISOS: O Presidente informou que através do Ofício nº P- 219/2012, de 23/5/2012, da Presidência, 
solicitou à Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados-COFF/CD - que 
elaborasse estudo técnico sobre o exame da legalidade da publicidade para a sociedade das informações 
encaminhadas pelo Poder Judiciário sobre precatórios constantes da Lei Orçamentária Anual. Por isso, por decisão 
da Presidência, estarão disponíveis na Página da Comissão na internet a partir de treze de junho de dois mil e doze, 
as informações sobre os precatórios constantes da Lei Orçamentária de 2012. Apreciação das Atas das 
seguintes Reuniões: 3ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 24 e 25 de abril de 2012; 2ª Reunião de Audiência 
Pública, realizada no dia 8 de maio de 2012; 1ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 9 de maio de 2012; 4ª 
Reunião Ordinária, realizada no dia 15 de maio de 2012; 3ª Reunião de Audiência Pública, realizada no dia 16 de 
maio de 2012; 5ª Reunião Ordinária, realizada no dia 22 de maio de 2012; 2ª Reunião Extraordinária, realizada no 
dia 23 de maio de 2012; 6ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 29 e 30 de maio de 2012; e 1ª Reunião Conjunta 
de Audiência Pública, realizada no dia 5 de junho de 2012. O Deputado Duarte Nogueira solicitou a leitura das Atas 
e o Presidente concedeu-lhe a palavra para lê-las. Após a leitura, o Deputado Felipe Maia apresentou Questão de 
Ordem, de acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, afirmando que em 
cada reunião deverá ser votada a ata da reunião anterior, e não o bloco de atas. O Presidente informou que pela 
falta de acordo para votação das matérias nas reuniões anteriores, as atas foram se acumulando sem serem 
votadas. Em seguida, o Deputado Felipe Maia argumentou que cada ata deve ser discutida e votada 
separadamente, e como seriam votadas em bloco, seria necessário mais tempo para discussão. O Presidente 
informou que cada parlamentar disporia de 5 minutos, de acordo com o art. 130, inciso I, da Resolução nº 1, de 
2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. O Deputado Felipe Maia informou que 
iria recorrer da decisão do Presidente, e o mesmo comunicou que encaminhará a Questão de Ordem ao Presidente 
do Senado Federal, Senador José Sarney. O Deputado Duarte Nogueira, levantou outra Questão de Ordem, 
afirmando que o diploma legal citado anteriormente pelo Presidente aplica-se a matérias de natureza orçamentária e 
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as atas não se inserem neste contexto, e por isso, deve ser observado o disposto no art. 38 do Regimento Comum, 
que permite aos oradores, na discussão, o prazo máximo de vinte minutos. O Deputado João Leão contraditou a 
Questão de Ordem levantada. Por fim, o Presidente concedeu o prazo de cinco minutos para discussão das Atas. 
Discutiram os Deputados Felipe Maia, Duarte Nogueira, Reinaldo Azambuja, Marcus Pestana e Augusto Coutinho. 
Ao discutir as Atas, o Deputado Reinaldo Azambuja solicitou que elas contivessem mais informações sobre a 
reunião. Em resposta, o Presidente comunicou que foi implantado um sistema que disponibiliza o registro 
taquigráfico online da reunião da CMO, criado por iniciativa do Departamento de Taquigrafia da Câmara dos 
Deputados. O sistema encontra-se na página da CMO na internet, em link sob o nome de “Discursos em Tempo 
Real”. Finalizada a discussão, o Presidente colocou as Atas em votação na representação da Câmara dos 
Deputados. O Deputado Felipe Maia pediu verificação de votação, com apoiamento dos Deputados Duarte 
Nogueira, Reinaldo Azambuja, Augusto Coutinho e da Professora Dorinha Seabra Rezende, conforme dispõe o art. 
136 da Resolução nº 1/2006, alterada pela de nº 3/2008, ambas do Congresso Nacional. O Presidente designou o 
Senador Antônio Carlos Valadares para fazer a chamada nominal dos representantes da Câmara dos Deputados. 
Finalizada a chamada, o resultado proclamado pelo Presidente na votação nominal foi o seguinte: votos SIM: 18 e 5 
abstenções. Em seguida, o Presidente informou que as Atas foram aprovadas na representação da Câmara dos 
Deputados. Contudo, durante a votação, declararam-se em obstrução os seguintes Deputados: Duarte Nogueira, 
Reinaldo Azambuja, Augusto Coutinho, Felipe Maia, Professora Dorinha Seabra Rezende e Luiz Carlos Setim. Em 
votação na representação do Senado Federal, as Atas foram aprovadas por unanimidade. EXPEDIENTE: 
Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, foi dispensada leitura dos 
expedientes. O Presidente determinou ao Departamento de Taquigrafia a sua inclusão nas notas taquigráficas da 
reunião. Informou que a lista com os expedientes foi encaminhada, pelo correio eletrônico, aos membros e 
Lideranças Partidárias nesta data. ORDEM DO DIA: Pauta 12. O Presidente concedeu a palavra ao Deputado 
Duarte Nogueira que recebeu o prazo de um minuto visando orientar o voto sobre o Requerimento para inversão de 
pauta objetivando apreciar, inicialmente, o Relatório Preliminar com Emendas apresentado ao Projeto de Lei nº 
3/2012-CN (PLDO/2013), de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares. A apreciação foi adiada em virtude do 
início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados. O Presidente suspendeu a reunião às dezesseis 
horas e quarenta e oito minutos e convocou a reabertura para as dezoito horas do mesmo dia. Às dezoito horas e 
oito minutos o Presidente declarou reaberta a reunião e imediatamente a suspendeu, em virtude da continuação da 
Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados, convocando a reabertura para o mesmo dia,  assim que fosse 
encerrada a Ordem do Dia nos Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Deputado Duarte 
Nogueira indagou se a reunião seria reiniciada efetivamente, independentemente do horário. O Presidente 
respondeu que sim. Às dezenove horas e vinte e sete minutos, os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente. O 
Deputado Duarte Nogueira solicitou, nos termos do art. 134, parágrafo único, da Resolução n° 1, de 2006, alterada 
pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o encerramento da reunião em virtude da inexistência 
de quorum no recinto. O Presidente acatou o pedido do Deputado Duarte Nogueira. ENCERRAMENTO: às 
dezenove horas e trinta e dois minutos, o Presidente declarou a reunião encerrada. Antes, porém, cancelou as 
reuniões extraordinárias marcadas para as dezoito horas do dia treze e para as dez horas do dia quatorze. 
Convocou, ainda, reunião ordinária para o dia dezenove de junho, às quatorze horas e trinta minutos, e reunião do 
Colegiado de Representantes da Lideranças Partidárias com assento na CMO para a mesma data, às quatorze 
horas. 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. 
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